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THAILAND’S LEADER  
IN BUSINESS DECISION 

MAKING SOLUTIONS 

ผู้้�นำำ�ด้��นำโซลู้ชัันำเพื่่�อก�รตััด้สิินำใจอันำด้ับหนำ่�งของไทย





INNOVATION IS 
THE HEART OF 

BOL’S BUSINESS 
STRATEGY

นำวััตักรรมคืือหัวัใจสิำ�คืัญของเร�

WE CAPTURE  
THE POWER OF DATA TO 

OFFER THE FUTURE  
OF BUSINESS  

DECISION MAKING

เร�พื่ร�อมพื่�คืุณเข��สิ้�อนำ�คืตั 
แห�งก�รตััด้สิินำใจท�งธุุรกิจ





พัันธกิิจ
MISSION

To deliver innovative products and services of 
 the highest quality for businesses to make  

smarter, faster and more efficient 
business decisions 

เป็็นำผู้้�พื่ัฒนำ�แลูะนำำ�เสินำอสิินำคื��แลูะบริก�รนำวััตักรรมใหม�ท่�ม่
คืุณภ�พื่เพื่่�อให�ลู้กคื��ได้�ทำ�ก�รตััด้สิินำใจท�งธุุรกิจท่�ชั�ญฉลู�ด้ 

รวัด้เร็วั แลูะม่ป็ระสิิทธุิภ�พื่ม�กยิ�งข้�นำ

วิิสััยทััศน์ 
VISION

To empower businesses to capture unique 
opportunities and manage risk through  

innovative technologies and insight

เป็็นำองคื์กรท่�เพื่่�มศัักยภ�พื่ให�ธุุรกิจสิ�ม�รถคืวั��โอก�สิแลูะ
บริห�รคืวั�มเสิ่�ยงผู้��นำนำวััตักรรมเทคืโนำโลูย่แลูะข�อม้ลูเชัิงลู่ก
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1996

1997

2000

1998

2003
2006

2004

2008

Signed MOU with DBD to provide 
online information of registered 
companies in Thailand
เซ็น็สััญญา กัับ กัรมพัฒันาธุุรกิัจกัารค้้า 
กัระทรวงพัาณิชิย์์ เพ่ั�อให้้บริกัาร 
ข้้อมลูบริษัทัจดทะเบยี์นออนไลน์ 
ในประเทศไทย์

1995
Established Business Online Co., Ltd. (BOL)
กั่อตั้ั�งบริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด

Bingo Product Launch
เปิดตั้ัวผลิตั้ภััณิฑ์์ Bingo

Joint Venture with Dun and 
Bradstreet (D&B), a world 
leading information provider
ร่วมทนุกัับ D&B ผู้ให้้บริกัารข้้อมลู
ชั�นนำาข้องโลกั

Set up Credit Bureau
และได้รบัมอบห้มาย์ให้้เป็น 
ศนูย์์ประมวลผล Credit Bureau

DSS product launch
พัฒันาเค้ร่�องมอืที�ช่วย์ในกัารตัั้ดสันิใจ 
Decision Support System (DSS)

Listed on MAI Stock 
Exchange of Thailand
เข้้าจดทะเบยี์น
ในตั้ลาดห้ลักัทรพััย์์ MAI

Established D&B
(Thailand) Co., Ltd.
ก่ัอตั้ั�งบริษััทย่์อย์ บริษััท  
ด ีแอนด์ บี (ประเทศไทย์) จำากััด

“200 Best Under  
A Billion” Award from 
Forbes Asia Magazine
ได้รางวลั “200 Best Under  
A Billion” จากันิตั้ย์สัาร 
Forbes Asia

CORPUS Product Launch
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์ CORPUS

พััฒนาการที่่�สำาคััญ
Significant Milestones
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2010

2009

2014

2021

2017

2019

2020

2015

2018

Development of 300,000 SME Financial Stress Score
พัฒันาตัั้วชี�วดัค้วามเสีั�ย์งในรูปแบบข้อง Financial Stress Score  
ที�สัามารถค้าดกัารณ์ิค้วามเป็นไปได้ที� SME จะเกิัดวิกัฤตั้ทางกัารเงิน

Received first certification on ISMS in accordance 
with standards of ISO/IEC 27001:2005 from BVQI
ได้รบักัารรบัรองมาตั้รฐานระบบบริห้ารจัดกัาร 
ด้านค้วามมั�นค้งปลอดภัยั์ สัารสันเทศ ISMS  
ตั้ามมาตั้รฐาน ISO/IEC 27001:2005

ARM Product Launch
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์ ARM

Partnership with FICO
ร่วมมอืกัับ FICO

Sealed partnership for 
representation, SI, and 
support of SunGard 
solution in Asia
ร่วมมอืกัับ FIS

Enlite Product Launch
เปิดตั้วัผลิตั้ภัณัิฑ์์ ENLITE

SMELink Product Launch
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์ SMELink

Established BOL 
Digital Co., Ltd.
จดัตัั้�งบริษััท บโีอแอล  
ดจิิตั้อล จำากััด

MatchLink Product Launch
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์ MatchLink

LGIS Product Release
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์ LGIS Corpus X  

Product Launch  
เปิดตั้วัผลติั้ภัณัิฑ์์  
Corpus X

Expansion to Vietnam
ข้ย์าย์กัจิกัารไปยั์งประเทศเวีย์ดนาม
โดย์ร่วมจดัตัั้�งบริษััท Business 
Information Co., Ltd.

ESG Emerging List
ได้รับกัารค้ดัเลอืกั 
ให้้เข้้าอย์ูใ่นทำาเนีย์บ  
“บริษััทวิถยัี์�งย์นื 
ที�น่าลงทนุ” ห้ร่อ ESG 
Emerging List  
และเป็นห้ลกััทรพััย์์ 
ใน Universe ข้องกัลุ่ม
ห้ลกััทรพััย์์ ESG100

“200 Best Under 
A Billion” Award  
from Forbes Asia
Magazine
ได้รางวลั “200 Best  
Under A Billion”  
จากันิตั้ย์สัาร  
Forbes Asia
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CORPUS X
ระบบ B2B Data Analytics Platform ท่�เพื่่�ม 
ขีด้คืวั�มสิ�ม�รถในำก�รวัิเคืร�ะห์ข�อม้ลูเพื่่�อตัอบโจทย์ 
ในำทุกมุมมองของก�รทำ�ธุุรกิจเพื่่�อให�ทุกก�รตััด้สิินำใจ 
เตั็มไป็ด้�วัยคืวั�มมั�นำใจ
A B2B Data Analytics Platform that will 
capture data intelligence and empower 
your business decisions.

MATCHLINK 
Social business platform ท่�จะชั�วัยนำำ�  
digital transformation ม�สิ้� บริษััท SME  
A social business platform that will 
facilitate digital transformation for SMEs

DUN&BRADSTREET
เพื่่�มขีด้คืวั�มสิ�ม�รถด้�วัยข�อม้ลูทั�วัโลูก
แลูะก�รวัิเคืร�ะห์เชัิงลู่กระด้ับสิ�กลู 
Empower your data-driven business 
through the power of global data and 
analytics

ENLITE
ระบบข�อม้ลูท�งก�รเงินำเชัิงลู่ก 
ท่�ออกแบบม�สิำ�หรับสิถ�บันำก�รเงินำ 
In-depth financial information system 
specially designed for financial institutions

DEBTLINE
บริห�รลู้กหนำ่�ก�รคื��ด้�วัยเคืรือข��ยทั�วัโลูก 
Global accounts receivable management 
service

BOL SOLUTIONS
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สำารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบัริหาร
Message from the Chairman of The Board and the Executive Chairman

(นำ�ยแจ็คื มนิำทร์ องิค์ืธุเนำศั)
(Mr. Jack Min Intanate)
ประธานกรรมการบริหาร
Executive Chairman

(นำ�ยบรรยงค์ื ลูิ�มป็ระยร้วังศ์ั)
(Mr. Banyong 
Limprayoonwong)
ประธานกรรมการ
Chairman

“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. 

13 Annual report 2021
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

คัณะกรรมการและคัณะกรรมการบัริหาร
The Board of Directors and The Executive Committee
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1 นายบรรยงิคั์ ลิ�มประย้รวังิศ์์
Mr. Banyong Limprayoonwong
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
Independent Director and Chairman of the Board

2 นายแจ็คั มินที่ร์ อำิงิคั์ธเนศ์
Mr. Jack Min Intanate
กรรมการ และประธานกรรมการบัริหาร
Director and Executive Chairman

3 นายอำนันติ์ ติังิที่ัติสำวััสำดิ�
Mr. Anant Tangtatswas
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบั  ประธานกรรมการสรรหา และ  
พิิจารณาคั่าตอบัแที่น และประธานกรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล
Independent Director, Vice Chairman, Chairman of  
Audit Committee, Chairman of Nomination and  
Remuneration Committee, Chairman of Corporate   
Governance Committee

4 นางิสำาวัชีไมพัร อำภิกุลวัณิชี
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�จัดการใหญ่  
และกรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล
Director, Executive Committee,  
Chief Executive Officer,  
Corporate Governance Committee 

5 นายประย้ร รัตินไชียานนที่์
Mr. Prayoon  Rattanachaiyanon
กรรมการ
Director

6 นายชีัยพัร เก่ยรติินันที่วัิมล
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�อำานวยการฝ่่ายบัริหาร  
กรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล และเลขานุการบัริษัที่
Director, Executive Committee, Chief Operating Officer,  
Corporate Governance Committee,  
Company Secretary

7 นางิสำาวัสำุธ่รา ศ์รี ไพับ้ลย ์
Ms. Suteera Sripaibulya
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบั และ 
กรรมการสรรหา และพิิจารณาคั่าตอบัแที่น 
Independent Director, Audit Committee,  
Nomination and Remuneration Committee

8 นางิสำาวัมานิดา ซิินเมอำร์แมน
Ms. Manida Zinmerman
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบั 
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาคั่าตอบัแที่น
Independent Director, Audit Committee, 
Nomination and Remuneration Committee

9 นายเดนนิสำ โคัลิน มาร์ติิน
Mr. Dennis Colin Martin
กรรมการ
Director

10 ผู้ศ์. ดร. การด่ เล่ยวัไพัโรจน์
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบั และ
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่ัาตอบัแที่น
Independent Director, Audit Committee, 
Nomination and Remuneration Committee

11 นางิสำาวัม่นา อำิงิคั์ธเนศ์ 
Ms. Mina Intanate
กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�ช่วยประธานกรรมการบัริหาร  
และ Chief Experience Officer
Director, Executive Committee,  
Assistant to Executive Chairman and 
Chief Experience Officer (CXO)

12 นางิสำาวัอำินที่ิรา อำินทีุ่รัตินา
Ms. Intira Inturattana
กรรมการบัริหาร และผู้้�อำานวยการฝ่่ายข�อม้ล
Chief Data Officer and Executive Committee

13 นางิสำาวัปาริศ์รา จติุรพัิธเจริญ
Ms. Parissara Jaturaphitjaroen
กรรมการบัริหาร และผู้้�อำานวยการฝ่่ายบััญช่และการเงิน
Chief Financial Officer and Executive Committee
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ประวััติิคัณะกรรมการ
Profiles of The Board of Directors

การศึึกษา

• ปัริญญา นิตัิศาสตัร�บััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยราม่คำแหง 
• รัฐปัระศาสนศาสตัร�ม่หาบััณฑิิตั (รปั.ม่.) สถึาบัันบััณฑิิตัพััฒนบัริหารศาสตัร�
• ปัริญญาบััตัร วิที่ยาลัยปั้องกันราชื้อาณาจักร วปัอ. 2546 (วปัม่. 1)  

สถึาบัันการปั้องกันปัระเที่ศ 
• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัรนักบัริหารระด้ับัส่ง (นบัส. 1) รุ่นที่่� 32  

วิที่ยาลัยนักบัริหาร ก.พั. 
• ปัระกาศนย่บัตััร หลักสต่ัรการกำกับัด้แ่ลกิจการสำหรับักรรม่การ และผ่่บ้ัริหาร 

ระด้บััสง่ ของรฐัวสิาหกจิและองค�การม่หาชื้น รุน่ที่่� 7/2557 สถึาบันัพัฒันา 
กรรม่การและผ่่บ้ัรหิารระด้บััสง่ภัาครฐั (PDI)  

• วุฒิบััตัร หลักส่ตัร ผ่่้บัริหารระด้ับัส่งด้้านการค้าและการพัาณิชื้ย� (TEPCoT) 
รุ่นที่่� 3 สถึาบัันวิที่ยาการการค้า  

• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่่� 111/2557 สม่าคม่ส่งเสริม่สถึาบัันกรรม่การบัริษัที่ไที่ย (IOD) 

• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัร Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่่� 43/2561 สม่าคม่ส่งเสริม่สถึาบัันกรรม่การบัริษัที่ไที่ย (IOD) 

Education

• LL.B, Ramkhamhaeng University  
• MPA, (Master of Public Administration), National Institute of 

Development Administration. 
• Certificate, Thailand National Defence Collage. (2003) 
• Certificate, Senior Executive Program (Class 32) 
• Certificate, Public Director Certification Program (Class 7/2014), Public 

Director Institute. (PDI)
• Certificate, Top Executive Program in Commerce & Trade (TEPCOT) 

(Class 3/2010), Commerce Academy.
• Certificate, Director Accreditation Program (DAP) (Class 111/2014), 

Thai Institute of Director. (IOD) 
• Certificate, Role of the Chairman Program (RCP) (Class 43/2018), 

Thai Institute of Director. (IOD)

นายบัรรยงคั์ ลิ�มประย้รวงศึ์
Mr. Banyong Limprayoonwong
อายุ  68 ปี / Age  68 years old

ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
Position :  Independent Director & Chairman of the Board 

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 (%) : ไม่ม่
การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่
การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่
วันที่่�แต่งตั�ง : 29-03-2561 จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 4 ปี

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : None
Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come  
of agen : None 
Appointment Date : 29-03-2018/Duration of Directorship : 4 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปััจจบุันั   ปัระธุ์านกรรม่การ 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2556 - 2563 ที่่�ปัร่กษากลุ่ม่งานกฎหม่าย
 ธุ์นาคารไที่ยพัาณิชื้ย� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

• การดำรงตำแหน่่งใน่กจิการที�ไม่่ใช่่บรษิัทัจดทะเบยีน่/องค์์กรอ่�น่ 

2556 - ปััจจุบััน ที่่�ปัรก่ษาคณะกรรม่การ
 บัริษัที่ ที่ิพัยปัระกันชื้่วิตั จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - ปััจจุบััน ที่่�ปัร่กษาคณะกรรม่การบัริหาร 
 บัริษัที่ ที่ิพัยปัระกันชื้่วิตั จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2557 - ปััจจุบััน   ที่่�ปัร่กษากฎหม่าย บัริษัที่ กฎหม่ายเอสซึ่่จ่ จำกัด้
2556 - 2561 กรรม่การอิสระ กรรม่การตัรวจสอบั 
 กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
 บัริษัที่ อุบัลไบัโอเอที่านอล จำกัด้
2552 - 2556 อธุ์ิบัด้่ กรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า กระที่รวงพัาณิชื้ย�
2551 - 2552 ผ่่้ตัรวจราชื้การระด้ับักระที่รวง กระที่รวงพัาณิชื้ย�
2546 - 2551 รองอธุ์ิบัด้่ กรม่ที่รัพัย�สินที่างปััญญา กระที่รวงพัาณิชื้ย�

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2018 - Present Chairman of the Board,
 Business Online Public Company Limited
2013 - 2020 Advisor, Legal Function,
 Siam Commercial Bank Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2013 - Present  Advisor to the Board of Director, 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited
2018 - Present   Advisor to the Excutive Committee, 
 Dhipaya Life Assurance Public Company Limited 
2014 - Present  Legal Advisor, SCG Legal Counsel Company Limited
2013 - 2018 Independent Director, Audit Committee,  
 Nomination and Remuneration Committee  
 Ubon BIO Ethanol Company Limited
2009 - 2013 Director General, Department of Business  
 Development, Ministry of Commerce
2008 - 2009 Inspector General of The Ministry, Ministry of Commerce
2003 - 2008 Duputy Director General, Department of Intellectual  
 Property, Ministry of Commerce
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• ปัริญญาวิที่ยาศาสตัร�ดุ้ษฎ่บััณฑิิตักิตัตัิม่ศักด้ิ�  
(เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ) คณะวิที่ยาศาสตัร�และเที่คโนโลย่  
ม่หาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้ม่งคลธุ์ัญบัุร่

• ปัริญญา นิตัิศาสตัร�ดุ้ษฎ่บััณฑิิตักิตัตัิม่ศักด้ิ�  
Dominican University of California, ปัระเที่ศสหรัฐอเม่ริกา

• ปัริญญา วิที่ยาศาสตัร�ดุ้ษฎ่บััณฑิิตักิตัตัิม่ศักด้ิ�  
สาขาระบับัสารสนเที่ศเพั้�อการจัด้การ ม่หาวิที่ยาลัยม่หาสารคาม่  

• ปัริญญากิตัตัิม่ศักด้ิ� วิที่ยาศาสตัร�บััณฑิิตั (วิที่ยาศาสตัร�คอม่พัิวเตัอร�) 
คณะวิศวกรรม่และเที่คโนโลย่การเกษตัร  
ม่หาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย่ราชื้ม่งคลธุ์ัญบัุร่ 

• ปัรญิญา สถึาปัตััยกรรม่ศาสตัร�บัณัฑิติั Fu Hsing Institute of Technology  
(ไตั้หวัน) 

• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัรวิที่ยาการปัระกันภััยระดั้บัส่ง รุ่นท่ี่� 1 สำนักงาน 
คณะกรรม่การกำกบััและส่งเสรมิ่การปัระกอบัธุ์รุกจิปัระกนัภัยั (คปัภั.) ปีั 2554

• ปัระกาศนย่บััตัร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (12/2548) 
• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2548) 

Education

• Bachelor (Honorary) Degree of Information Technology Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi, Thailand

• Honorary Doctoral Degree of Laws,  
Dominican University of California, USA

• PhD in Science (Honorary) Information Technology for Management, 
Mahasarakam University 

• Bachelor (Honorary) of Science, Engineering and Agricultural, 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi   

• Bachelor of Architecture, Fu Hsing Institute of Technology (Taiwan)
• Certificate Thailand Insurance Leadership Program Class 1/2011, 

Office of Insurance Commission (OIC) 
• Certificate The Role of The Chairman Program (RCP) 12/2005 (IOD)
• Certificate Director Accredited Program (DAP) 2005 (IOD)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 5.982%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : 40,189,500

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 24-10-2546/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 19 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 5.982%

Changes in number of shares during the year (Shares) : 40,189,500
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 24-10-2003/Duration of Directorship : 19 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปััจจุบััน   กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2532 - ปััจจุบััน   กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร
 บัริษัที่ เออาร�ไอพั่ จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2539 - 2562 กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร
 บัริษัที่ ไอที่่ ซึ่ิตั่� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2554 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอส พั่ ว่ ไอ จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2556 - 2560 กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร
 บัริษัที่ เอสว่โอเอ จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2530 - ปััจจุบััน   กรรม่การ บัริษัที่ กลุ่ม่แอด้วานซึ่� ร่เสิร�ชื้ จำกัด้
2532 - ปััจจุบััน   กรรม่การ บัริษทัี่ เอ.อาร�.แอ็คเคานติั�ง คอนซัึ่ลแตันที่� จำกดั้
2537 - ปััจจุบััน   กรรม่การ บัริษัที่ เวนเจอร� โพัรไฟล� จำกัด้
2538 - 2564  ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษัที่ คอร�แอนด้�พั่ค จำกัด้  
2538 - ปััจจุบััน   กรรม่การ บัริษัที่ เอเน็ตั จำกัด้
2542 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เออาร�ไอที่่ จำกัด้
2543 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ ข้อม่่ลเครด้ิตัแห่งชื้าตัิ จำกัด้
2549 - ปััจจบุันั ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษทัี่ ด่้ แอนด้� บั ่(ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้
2551 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอบัิคส� ด้่เวลลอปัเม่นตั� จำกัด้ 
2560 - ปััจจุบััน ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 - Present   Director & Executive Chairman, 
 Business Online Public Company Limited
1989 - Present Director & Executive Chairman, 
 ARIP Public Company Limited
1996 - 2019 Director & Executive Chairman,
 IT City Public Company Limited
2011 - Present Director, S P V I Public Company Limited
2013 - 2017 Director & Executive Chairman, 
 SVOA Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

1987 - Present Director, Advanced Research Group Company Limited
1989 - Present Director, A.R. Accounting Consultant Company Limited
1994 - Present Director, Venture Profile Company Limited
1995 - 2021 Chairman of the Board, Core & Peak Company Limited
1995 - Present Director, ANET Company Limited
1999 - Present Director, ARIT Company Limited
2000 - Present Director, National Credit Bureau Company Limited
2006 - Present   Chairman of the Board,
 D&B (Thailand) Company Limited
2008 - Present Director, ABIKS Development Company Limited
2017 - Present Chairman of the Board, BOL Digital Company Limited

นายแจ็คั มินที่ร์ อิงคั์ธเนศึ 
Mr. Jack Min Intanate 
อายุ  67 ปี / Age  67 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการ และประธานกรรมการบัริหาร
Position :  Director & Executive Chairman 
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การศึึกษา

• ปัริญญา บัริหารธุ์ุรกิจม่หาบััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยโคลัม่เบั่ย  
ม่หานครนิวยอร�ค สหรัฐอเม่ริกา

• ปัริญญา เศรษฐศาสตัร�บััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยธุ์รรม่ศาสตัร�
• หลักส่ตัรการปั้องกันราชื้อาณาจักรภัาครัฐร่วม่เอกชื้น  

วิที่ยาลัยปั้องกันราชื้อาณาจักร (วปัรอ. 377)  
• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP)  

รุน่ที่่� 85/2553
• ปัระกาศนย่บััตัร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) 

(รุ่นที่่� 2/2557)

Education

• MBA (Finance), Columbia University, NYC, USA 
• BA (Economics), Thammasat University 
• Thailand National Defence College  

(Joint Government - Private Sectors Program - Class 377)
• Certificate Director Accredited Program (DAP) 85/2010 (IOD)
• Certificate Risk Management Committee Program (RMP)  

Class 2/2014 (IOD)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.098%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่ 

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 09-08-2553/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 12 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.098% 

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 09-08-2010/Duration of Directorship : 12 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2553 - ปััจจุบััน  กรรม่การอิสระ และปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2557 - ปััจจุบััน ปัระธุ์านกรรม่การสรรหา และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - ปััจจุบััน ปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2555 - ก.พั. 2559 กรรม่การอิสระ และกรรม่การตัรวจสอบั 
 บัริษัที่ เอสว่โอเอ จำกัด้ (ม่หาชื้น)
ก.พั. 2559 - ปััจจุบััน กรรม่การอิสระ และปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ เอสว่โอเอ จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2548 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ กร่นสปัอตั จำกัด้
2563 - ปััจจบุันั ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษทัี่ อนนัตันา จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2010 - Present Independent Director & Chairman of  
 Audit Committee,
 Business Online Public Company Limited
2014 - Present Chairman of Nomination and  
 Remuneration Committee,
 Business Online Public Company Limited
2018 - Present Chairman of Corporate Governance Committee,
 Business Online Public Company Limited
2012 - Feb. 2016 Independent Director & Audit Committee, 
 SVOA Public Company Limited
Feb. 2016 - Present Independent Director & Chairman of  
 Audit Committee, 
 SVOA Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2005 - Present Director, Green Spot Company Limited
2020 - Present Chairman of the Board,  
 Anantana Company Limited

นายอนันต์ ตังที่ัตสวัสดิ� 
Mr. Anant Tangtatswas
อายุ  71 ปี / Age  71 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบั  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาคั่าตอบัแที่น และประธานกรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล
Position :  Independent Director, Vice Chairman, Chairman of Audit Committee, 
  Chairman of Nomination and Remuneration Committee  
  and Chairman of Corporate Governance Committee 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• Master of Business Administration, University of Scranton, USA
• ปัริญญา พัาณิชื้ยศาสตัร�บััณฑิิตั จุฬาลงกรณ�ม่หาวิที่ยาลัย  
• ปัริญญา บัริหารธุ์ุรกิจบััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยสุโขที่ัยธุ์รรม่าธุ์ิราชื้ 
• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) 

Education

• Master of Business Administration, University of Scranton, USA.
• Bachelor of Commerce, Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration,  

Sukhothai Thammathirat University 
• Certificate Director Accredited Program (DAP) 2004 (IOD)   

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.488%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : 312,500

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : 0.002 %

วันที่่�แต่งตั�ง : 24-10-2546/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 19 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.488%

Changes in number of shares during the year (Shares) :  312,500  
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : 0.002 %

Appointment Date : 24-10-2003/Duration of Directorship : 19 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปััจจุบััน   กรรม่การ
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2553 - ปััจจุบััน   กรรม่การ
 บัริษัที่ เออาร�ไอพั่ จำกัด้ (ม่หาชื้น)

การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2555 - ปััจจบุันั  กรรม่การ บัริษทัี่ เอ.อาร�.แอ็คเคานติั�ง คอนซัึ่ลแตันที่� จำกดั้ 
2555 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เฮลที่� ออนไลน� จำกัด้
2551 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอบัิคส� ด้่เวลลอปัเม่นตั� จำกัด้
2551 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ ด้่ที่่ ซึ่ิสเตั็ม่ส� จำกัด้
2545 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอเน็ตั จำกัด้
2543 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอนิว คอร�ปัอเรชื้ัน จำกัด้
2542 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เออาร�ไอที่่ จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 - Present   Director, 
 Business Online Public Company Limited
2010 - Present Director,  
 ARIP Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2012 - Present Director,  
 A.R. Accounting Consultant Company Limited
2012 - Present Director, Health Online Company Limited
2008 - Present Director, ABIKS Development Company Limited
2008 - Present Director, D2 Systems Company Limited
2002 - Present Director, Anet Company Limited
2000 - Present Director, Anew Corporation Company Limited
1999 - Present Director, ARIT Company Limited

นายประย้ร รัตนไชยานนที่์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
อายุ  58 ปี / Age  58 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการ
Position :  Director 
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การศึึกษา

• พััฒนบัริหารศาสตัร�ม่หาบััณฑิิตัที่างสถึิตัิปัระยุกตั� เก่ยรตัินิยม่ด้่ม่าก  
สถึาบัันบััณฑิิตัพััฒนบัริหารศาสตัร�

• ปัรญิญา เศรษฐศาสตัร�บัณัฑิติั เกย่รตันิยิม่อนัด้บััสอง  
ม่หาวทิี่ยาลยัหอการค้าไที่ย

• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) 
• ปัระกาศนย่บัตััร Fostering a Board and Management Team (2548)
• ปัระกาศนย่บััตัร โครงการ Driving Company Success with IT Governance 

(ITG) รุ่นที่่� 1/2559
• ปัระกาศนย่บััตัร หลกัสต่ัร Executive Development Program (EDP) รุน่ที่่� 6
• ปัระกาศนย่บััตัร โครงการ Cryptoasset Revolution รุน่ที่่� 1
• ปัระกาศนย่บััตัร หลกัสต่ัร 2 MORROW SCALER รุ่นที่่� 5

Education

• Master of Applied Statistics (Computer Science, HONS.),  
National Institute of Development Administration (NIDA) 

• Bachelor of Arts (Economics, 2nd Class Hons.),  
University of the Thai Chamber of Commerce

• Certificate Director Accredited Program (DAP) 2004 (IOD)
• Certificate Fostering a Board and Management Team 2005
• Certificate Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

Class 1/2016
• Certificate Executive Development Program (EDP) Class 6
• Certificate Cryptoasset Revolution Class 1
• Certificate 2 MORROW SCALER PROGRAM #5 Class

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.652%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่   

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 24-10-2546/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 19 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.652%

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None 
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 24-10-2003/Duration of Directorship : 19 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปััจจุบััน  กรรม่การ และผ่่้จัด้การใหญ่
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - ปััจจุบััน กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กจิการที�ไม่่ใช่่บรษิัทัจดทะเบยีน่/องค์์กรอ่�น่ 

2549 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้
2557 - 2563 กรรม่การ บัริษทัี่ อค่าร�ที่สต่ัดิ้โอ จำกดั้
2559 - 2563 กรรม่การ บัริษทัี่ แที่ก็ซึ่่� - บัม่่ จำกดั้
2560 - ปััจจบุันั กรรม่การ บัริษทัี่ บัโ่อแอล ดิ้จิตัอล จำกดั้
2562 - ปััจจบุันั กรรม่การ บัริษทัี่ เอไอ แล็บั จำกดั้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 - Present Director & Chief Executive Officer, 
 Business Online Public Company Limited
2018 - Present  Corporate Governance Committee,
 Business Online Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2006 - Present  Director, D&B (Thailand) Company Limited
2014 - 2020 Director, Ecartstudio Company Limited
2016 - 2020 Director, Taxi - Beam Company Limited
2017 - Present Director, BOL Digital Company Limited
2019 - Present Director, AI LAB Company Limited

นางสาวชไมพิร อภิิกุลวณิช 
Ms. Chamaiporn Apikulvanich 
อายุ  60 ปี / Age  60 years old

ตำาแหน่ง :  กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�จัดการใหญ่ และกรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล
Position :  Director, Executive Committee,  
  Chief Executive Officer and Corporate Governance Committee 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• ปัริญญา บัริหารธุ์ุรกิจม่หาบััณฑิิตั University of South Australia
• ปัริญญา วิที่ยาศาสตัร�บััณฑิิตั (อุตัสาหกรรม่เคม่่)  

สถึาบัันพัระจอม่เกล้า เจ้าคุณที่หารลาด้กระบััง   
• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัร Director Accreditation Program (DAP)  

(รุ่นที่่� 126/2559) 
• ปัระกาศน่ยบััตัร หลักส่ตัรวิที่ยาการปัระกันภััยระด้ับัส่ง รุ่นที่่� 1 

สำนกังานคณะกรรม่การกำกบััและส่งเสริม่การปัระกอบัธุุ์รกจิปัระกนัภัยั (คปัภั.) 
ปัี 2554

• ปัระกาศนย่บัตััร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (รุน่ที่่� 8/2547)

Education

• Master of Business Administration, University of South Australia
• Bachelor of Science, Major in Chemical Industry,  

King Mongkut’s  Institute of Technology Ladkrabang
• Certificate Director Accreditation Program (DAP) Class 126/2016 (IOD)
• Certificate Thailand Insurance Leadership Program Class 1/2011, 

Office of Insurance Commission (OIC)   
• Certificate the Company Secretary Program (CSP) Class 8/2004 (IOD)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.656%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 13-08-2558/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 7 ปี

วันที่่�แต่งตั�ง : 12-12-2546/จำานวนปีที่่�เป็นเป็นผู้้�บัริหาร : 19 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.656%

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 13-08-2015/Duration of Director : 7 Years

Appointment Date : 12-12-2003/Duration of Executive : 19 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปััจจุบััน  กรรม่การ และผ่่้อำนวยการฝ่ายบัริหาร
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - ปััจจุบััน  กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2549 - ปััจจุบััน   กรรม่การ บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้
2560 - ปััจจุบััน  กรรม่การ บัริษทัี่ บัโ่อแอล ดิ้จิตัอล จำกดั้
2562 - 2563   ปัระธุ์านกรรม่การ 
 Business Information Company Limited  
 (ปัระเที่ศเว่ยด้นาม่)
2563 - ปััจจุบััน  กรรม่การ  
 Business Information Company Limited  
 (ปัระเที่ศเว่ยด้นาม่)  

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 - Present   Director & Chief Operating Officer, 
 Business Online Public Company Limited
2018 - Present  Corporate Governance Committee ,
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2006 - Present  Director, D&B (Thailand) Company Limited 
2017 - Present Director, BOL Digital Company Limited
2019 - 2020 Chairman of the Board,  
 Business Information Company Limited  
 (Vietnam)
2020 - Present Director, Business Information Company Limited  
 (Vietnam)

นายชัยพิร เก่ยรตินันที่วิมล 
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon 
อายุ  50 ปี / Age  50 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�อำานวยการฝ่่ายบัริหาร กรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล  
  และเลขานุการบัริษัที่
Position :  Director, Executive Committee, Chief Operating Officer,  
  Corporate Governance Committee  
  and Company Secretary 
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การศึึกษา

• MSc Management Imperial College Business School London, 
UK

• B.A. in Communication Management,  
Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University 
Bangkok, Thailand

• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นที่่� 1

Education

• MSc Management Imperial College Business School London, UK 
• B.A. in Communication Management,  

Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University 
Bangkok, Thailand 

• Certificate Cryptoasset Revolution Class 1

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : ไม่ม่ 

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่ 

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 21-12-2564/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 10 วัน 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) :  None 

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None 
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 21-12-2021/Duration of Directorship : 10 day

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ปััจจุบััน Chief Experience Officer (CXO) 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - ปััจจุบััน ผ่่้ชื้่วยปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
22 ธุ์.ค. 2564 - ปััจจุบััน  กรรม่การ 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - 2563 Product Leader
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2561 - 2563 Business Development Executive
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้
ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

Present Chief Experience Officer (CXO).  
 Business Online Public Company Limited
2018 - Present Assistan to Executive Chairman. 
 Business Online Public Company Limited
2021 - Present  Director, Business Online Public Company Limited
2018 - 2020 Product Leader,
 Business Online Public Company Limited
2018 - 2020 Business Development Executive, 
 Business Online Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

Present  Director, D&B (Thailand) Company Limited
Present  Director, BOL Digital Company Limited

นางสาวม่นา อิงคั์ธเนศึ
MS. Mina Intanate
อายุ  25 ปี / Age  25 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการ กรรมการบัริหาร ผู้้�ช่วยประธานกรรมการบัริหาร  
  และ Chief Experience Officer (CXO)
Position :  Director, Executive Committee, Assistant to Executive Chairman  
  and Chief Experience Officer (CXO)



22 แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• Top 40 Executive Development program,  
Dun & Bradstreet – NY, USA

• Global leadership Training and Development program,  
Experian – Costa Mesa, Cal, USA  

• Peer Coaching/Mentoring, Experian, Singapore 
• Strategic Planning program, Experian, Singapore
• Principles of Investment and Business Communication Courses from 

The Open Polytechnic of New Zealand

Education

• Top 40 Executive Development program,  
Dun & Bradstreet – NY, USA

• Global leadership Training and Development program,  
Experian – Costa Mesa, Cal, USA

• Peer Coaching/Mentoring, Experian, Singapore 
• Strategic Planning program, Experian, Singapore   
• Principles of Investment and Business Communication Courses 

from The Open Polytechnic of New Zealand

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : ไม่ม่

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 13-11-2563/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 1 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : None

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 13-11-2020/Duration of Executive : 1 year

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปััจจุบััน  กรรม่การ
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

ปััจจุบััน Executive Director and Group CEO, 
 CTOS Digital Berhad, Malaysia Public Company

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2020 - Present   Director,  
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

Present Executive Director and Group CEO, 
 CTOS Digital Berhad, Malaysia Public Company

นายเดนนิส โคัลิน มาร์ติน 
Mr. Dennis Colin Martin 
อายุ  58 ปี / Age  58 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการ
Position :  Director 
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BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึึกษา

• ปัริญญา บัริหารธุ์ุรกิจม่หาบััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยอัสสัม่ชื้ัญ
• ปัริญญา นิตัิศาสตัร�ม่หาบััณฑิิตั Columbia University
• ปัริญญา นิตัิศาสตัร�บััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยธุ์รรม่ศาสตัร� 
• Graduate Diploma Business Law ม่หาวิที่ยาลัยธุ์รรม่ศาสตัร� 
• ปัระกาศนย่บัตััร โครงการ Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) รุน่ 2/2555
• ปัระกาศนย่บััตัร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

Education

• MBA Assumption University
• LL.M., Columbia University 
• LL.B., Thammasat University
• Graduate Diploma Business Law, Thammasat University 
• Certificate the Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) Class 2/2012 (IOD)
• Certificate the Director Certification Program (DCP) Class 8/2001 

(IOD)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.366%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : 761,000

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 24-10-2546/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 19 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.366%

Changes in number of shares during the year (Shares) : 761,000
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 24-10-2003/Duration of Directorship : 19 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 - ปััจจุบััน  กรรม่การอิสระ และกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2557 - ปััจจุบััน กรรม่การสรรหา และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2563 - 2564 กรรม่การอิสระ และกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ อินที่ัชื้ โฮลด้ิ�งส� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่

ไม่่ม่่

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 - Present Independent Director & Audit Committee,
 Business Online Public Company Limited
2014 - Present Nomination and Remuneration Committee,
 Business Online Public Company Limited
2020 - 2021 Independent Director & Audit Committee,
 Intouch Holdings Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

None

นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน 
Ms. Manida Zinmerman
อายุ   55  ปี / Age   55  years old

ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบั และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาคั่าตอบัแที่น
Position :  Independent Director, Audit Committee and Nomination  
  and Remuneration Committee  



24 แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• AMP, Advanced Management Program, 2013,  
Harvard University (USA) 

• ปัริญญา วิที่ยาศาสตัร�บััณฑิิตั (คณิตัศาสตัร�) ม่หาวิที่ยาลัยเชื้่ยงใหม่่ 
• หลักส่ตัรผ่่้บัริหารระด้ับัส่ง สถึาบัันวิที่ยาการตัลาด้ทีุ่น (หลักส่ตัร วตัที่.)  

รุ่นที่่� 4
• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) 

Education

• AMP, Advanced Management Program, 2013,  
Harvard University (USA)

• Bachelor of Science, Chiangmai University 
• Certificate Senior Executive Program (Capital Market Academy)  

Class 4 
• Certifcate Director Accredited Program (DAP) 2009 (IOD) 

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.201%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 17-09-2551/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 14 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.201%     

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 17-09-2008/Duration of Directorship : 14 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปััจจุบััน กรรรม่การอิสระ และกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2557 - ปััจจุบััน กรรม่การสรรหา และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2554 - ปััจจุบััน รองผ่่้จัด้การใหญ่ ผ่่้จัด้การสายเที่คโนโลย่
 ธุ์นาคารกรุงเที่พั จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2556 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ ข้อม่่ลเครด้ิตัแห่งชื้าตัิ จำกัด้
2555 - 2560 ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษทัี่ เนชื้ั�นแนล ไอท่ี่เอ็ม่เอ๊กซึ่� จำกดั้
2560 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เนชื้ั�นแนล ไอที่่เอ็ม่เอ๊กซึ่� จำกัด้
2561 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เนชื้ั�นแนลด้ิจิที่ัลไอด้่ จำกัด้
ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ บัางกอก สม่าร�ที่การ�ด้ ซึ่ิสเที่ม่ จำกัด้
ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เอนิว คอร�ปัอเรชื้ัน จำกัด้
ปััจจุบััน ปัระธุ์านกรรม่การ บัริษัที่ ศ่นย�ปัระม่วลผ่ล จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2008 - Present   Independent Director & Audit Committee,
 Business Online Public Company Limited
2014 - Present Nomination and Remuneration Committee, 
 Business Online Public Company Limited
2011 - Present Senior Executive Vice President, 
 Technology Division,
 Bangkok Bank Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2013 - Present Director, National Credit Bureau Company Limited
2012 - 2017 Chairman of the Board,  
 National ITMX Company Limited
2017 - Present Director, National ITMX Company Limited
2018 - Present Director, National Digital ID Company Limited
Present Director,  
 Bangkok Smartcard System Company Limited
Present Director, Anew Corporation Company Limited
Present Chairman of the Board, 
 Processing Center Company Limited

นางสาวสุธ่รา ศึรีไพิบั้ลย์
Ms. Suteera Sripaibulya
อายุ  68 ปี / Age  68 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบั และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาคั่าตอบัแที่น
Position :  Independent Director, Audit Committee,  
  Nomination and Remuneration Committee 
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BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึึกษา

• 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

• ปัระกาศน่ยบััตัร โครงการ Director Accreditation Program (DAP)  
(รุน่ที่่� 110/2557)

Education

• 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

• Certificate Director Accredited Program (DAP) Class 110/2014 
(IOD)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.195%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 29-03-2556/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 9 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.195% 

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 29-03-2013/Duration of Directorship : 9 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2556 - 2564 กรรรม่การอิสระ และกรรม่การตัรวจสอบั
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2557 - ปััจจุบััน กรรม่การสรรหา และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2560 - ปััจจุบััน ผ่่้ก่อตัั�งและปัระธุ์านเจ้าหน้าที่่�บัริหาร 
 บัริษัที่ ไอโครา จำกัด้
2561 - ปััจจุบััน กรรม่การ  
 บัริษัที่ ออกแบับักลยุที่ธุ์�และนวัตักรรม่ อนาคตั จำกัด้
2561 - ปััจจุบััน กรรม่การปัระจำ 
 วิที่ยาลัยนานาชื้าตัิปัร่ด้่ พันม่ยงค� ม่.ธุ์รรม่ศาสตัร�
2561 - ปััจจุบััน ผ่่้อำนวยการบัริหาร 
 บัริษัที่ แม่กโนเล่ย ควอลิตั่� ด้่เวล๊อปัเม่้นที่�  
 คอร�ปัอเรชื้ั�น จำกัด้
2562 - ปััจจุบััน กรรม่การ 
 บัริษัที่ อินโนวาตัิโอ จำกัด้
2562 - ปััจจุบััน กรรม่การผ่่้ที่รงคุณวุฒิ  
 สำนักงานส่งเสริม่เศรษฐกิจสร้างสรรค�  
 (องค�การม่หาชื้น)
2563 - ปััจจุบััน กรรม่การผ่่้ที่รงคุณวุฒิ 
 สำนักงานพััฒนาธุ์ุรกรรม่ที่างอิเล็กที่รอนิกส�
2564 - ปััจจุบััน กรรม่การ
 บัริษัที่ ว่สอ่พั จำกัด้
2564 - ปััจจุบััน กรรม่การ
 บัริษัที่ เจเนซึ่่ส เฟอร�ที่ิลิตั่ เซึ่็นเตัอร� จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2013 - 2021 Independent Director & Audit Committee, 
 Business Online Public Company Limited
2014 - Present Nomination and Remuneration Committee,
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2017 - Present Chief Executive Officer & Co - Founder,  
 ICORA Company Limited
2018 - Present Director,  
 Anakata Strategic Desing and Innovation  
 Company Limited
2018 - Present Director and Program Advisor Master in Service  
 Innovation (MSI), College of Innovation,  
 Thammasat University
2018 - Present Chief Operating officer, MQDC 
 Future Foresight and Innovation MQDC
2019 - Present Director, 
 Innovaatio Company Limited
2019 - Present Director, 
 Creative Economy Agency (CEA)
2020 - Present Director,  
 Electronic Transactions Development Agency 
2021 - Present Director, 
 Visup Company Limited
2021 - Present Director, 
 Genesis Fertility Center Company Limited

ผู้ศึ.ดร. การด่ เล่ยวไพิโรจน์
Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote
อายุ  47 ปี / Age  47 years old

ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบั และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาคั่าตอบัแที่น
Position :  Independent Director & Audit Committee & Nomination  
  and Remuneration Committee 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• ปัริญญา บัริหารธุ์ุรกิจม่หาบััณฑิิตั สาขาการตัลาด้  
สถึาบัันบััณฑิิตัพััฒนบัริหารศาสตัร�

• ปัระกาศน่ยบััตัร ภัาษาจ่นกลาง  
ม่หาวิที่ยาลัยจ่�หนาน สาธุ์ารณรัฐปัระชื้าชื้นจ่น 

• ปัริญญา ศิลปัศาสตัร�บััณฑิิตั  
สาขาบัรรณารักษศาสตัร�และสารนิเที่ศศาสตัร� ม่หาวิที่ยาลัยขอนแก่น

Education

• Master of Business Administration, Major in Marketing,  
National Institute of Development Administration (NIDA)

• Certifcate of International Language,  
Major in Madarin, Jinan University,  
The People’s Republic of China

• Bachelor of Arts, Major in Library and Information Sciences,  
Khon Kaen University 

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.024%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 01-03-2558/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 7 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.024%

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 01-03-2015/Duration of Directorship : 7 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2560 - ปััจจุบััน ผ่่้อำนวยการฝ่ายข้อม่่ล
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน�  จำกัด้ (ม่หาชื้น)
2558 - 2559 ผ่่้ชื้่วยผ่่้จัด้การที่ั�วไปั ฝ่ายพััฒนาผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการ
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน�  จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 

2559 - ปััจจุบััน  กรรม่การ บัริษัที่ อ่คาร�ที่สตั่ด้ิโอ จำกัด้
2562 - ปััจจุบััน กรรม่การ  
 Business Information Company Limited  
 (ปัระเที่ศเวย่ด้นาม่)
2563 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ คร่เด้น เอเชื้่ย จำกัด้
2564 - ปััจจุบััน กรรม่การ บัริษัที่ เพั่ยร� พัาวเวอร� จำกัด้

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2017 - Present   Chief Data Officer, 
 Business Online Public Company Limited
2015 - 2016 Assistant General Manager ;  
 Product Development & Customer Service, 
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2016 - Present Director, Ecartstudio Company Limited
2019 - Present Director, Business Information Company Limited  
 (Vietnam)
2020 - Present Director, Creden Asia Company Limited
2021 - Present  Director, Peer Power Company Limited

นางสาวอินที่ิรา อินทีุ่รัตนา
Ms. Intira Inturattana 
อายุ  52 ปี / Age  52 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการบัริหาร และผู้้�อำานวยการฝ่่ายข�อม้ล
Position :  Executive Committee and Chief Data Officer
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การศึึกษา

• ปัริญญา ศิลปัศาสตัรม่หาบััณฑิิตั สาขาวิชื้ากฎหม่ายเศรษฐกิจ  
จุฬาลงกรณ�ม่หาวิที่ยาลัย 

• ปัริญญา บััญชื้่บััณฑิิตั ภัาควิชื้าการบััญชื้่ จุฬาลงกรณ�ม่หาวิที่ยาลัย

Education

• Master of Arts (Economic Law: Taxation), Chulalongkorn 
University

• Bachelor of Accountancy (Accounting), Chulalongkorn University

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : ไม่ม่ 

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่ 

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 10-01-2565/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : ไม่ม่  

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : None

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 10-01-2022/Duration of Directorship : None

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบียน่ใน่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปััจจุบััน ผ่่้อำนวยการฝ่ายบััญชื้่และการเงิน
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่ 
2559 - 2564 ผ่่้จัด้การแผ่นกตัรวจสอบับััญชื้่ 
 บัริษัที่ สำนักงาน อ่วาย จำกัด้
2554 - 2559 ผ่่ช่้ื้วยผ่่ส้อบับัญัชื้่  
 บัรษิทัี่ สำนักงาน อว่าย จำกัด้
ปััจจุบััน ผ่่ส้อบับัญัชื้รั่บัอนุญาตั

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

Present Chief Financial Officer,
 Business Online Public Company Limited 

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

2016 - 2021 Audit Manager, EY Office Limited
2011 - 2016 Audit Assistant, EY Office Limited
Present Certified Public Accountant (Thailand)

นางสาวปาริศึรา จตุรพิิธเจริญ
Ms. Parissara Jaturaphitjaroen
อายุ  33 ปี / Age  33 years old
ตำาแหน่ง :  กรรมการบัริหาร และผู้้�อำานวยการฝ่่ายบััญช่และการเงิน
Position :  Executive Committee and Chief Financial Officer

ประวััติิผู้้�อำานวยการฝ่่ายบััญช่และการเงิน 
Profiles of Chief Financial Officer
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• ปัริญญา วิที่ยาศาสตัร�บััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยราม่คำแหง
• Jboss Enterprise BRMS Implementation (JB433)
• Blockchain Technology for Developers 
• Project Management Practitioner
• Practical Cloud Computing for Management

Education

• Bachelor of Computer Science Ramkhamheang University
• Jboss Enterprise BRMS Implementation (JB433)
• Blockchain Technology for Developers
• Project Management Practitioner
• Practical Cloud Computing for Management

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.003%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 01-01-2558/จำานวนปีที่่�เป็นกรรมการ : 7 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.003%

Changes in number of shares during the year (Shares) :  None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 01-01-2015/Duration of Directorship : 7 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2558 - ปััจจุบััน System & Data Processing Assistant General Manager 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่

ไม่่ม่่

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2015 - Present System & Data Processing Assistant General Manager, 
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

None

นายการุณย์ นิ�มเสนาะ
Mr. Karoon Nimsanoh
อายุ  55 ปี / Age  55 years old

ตำาแหน่ง :  System & Data Processing Assistant General Manager
Position :  System & Data Processing Assistant General Manager 

ประวััติิคัณะผู้้�บัริหาร
Profiles of Executives
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BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

การศึึกษา

• Master of Business Administration, New Mexico State University, 
New Mexico, USA

• ปัริญญา พัาณิชื้ยศาสตัร�และการบััญชื้่ จุฬาลงกรณ�ม่หาวิที่ยาลัย
• BIIA 2019 Biennial Conference
• Project Management practitioner Course
• Storytelling Communication for Leader 2019

Education

• Master of Business Administration,  
New Mexico State University, New Mexico, USA

• Bachelor degree, Faculty of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University

• BIIA 2019 Biennial Conference
• Project Management practitioner Course
• Storytelling Communication for Leader 2019

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.099%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : 01-01-2561/จำานวนปีที่่�เป็นผู้้�บัริหาร: 4 ปี 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.099%

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : 01-01-2018/Duration of Directorship : 4 Years

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปััจจุบััน Chief Commercial Officer 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)

• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่

ไม่่ม่่

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2018 - Present  Chief Commercial Officer,
 Business Online Public Company Limited

• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

None

นางสาวอธิตา วรพิันธ์ โตวัน
Ms. Atitavoraphan Towan
อายุ  41 ปี / Age  41 years old

ตำาแหน่ง :  Chief Commercial Officer
Position :  Chief Commercial Officer 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

การศึึกษา

• ปัริญญา วิที่ยาศาสตัร�ม่หาบััณฑิิตั สาขาวิชื้าการตัรวจสอบัภัายใน  
ม่หาวิที่ยาลัยหอการค้าไที่ย

• ปัริญญา บััญชื้่บััณฑิิตั ม่หาวิที่ยาลัยราชื้ม่งคลธุ์ัญบัุร่
• ปัระกาศนย่บัตััร หลักสต่ัร Information Security Management Systems 

Auditor Lead Auditor ISOIEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - 
IRCA)

• ปัระกาศนย่บัตััร โครงการตัรวจสอบัภัายในเพั้�อเตัรย่ม่ตัวัเป็ันผ่่ต้ัรวจสอบัภัายใน 
รบััอนุญาตัสากล (Pre-CIA)

Education

• Master of Science Program in Internal Auditing 
The University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) 

• Bachelor of Accountancy Program Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi

• Certificate Information Security Management System Auditor/
Lead Auditor:ISO/IEC27001:2013 (Pass Course Lead Auditor – IRCA)

• Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal 
Auditor (Pre - CIA)

สัดส่วนการถืือหุ�น ณ 30 ธ.คั. 2564 : 0.002%

การเปล่�ยนแปลงจำานวนหุ�นระหว่างปี (หุ�น) : ไม่ม่

การถืือหุ�นที่างอ�อมของคั้่สมรสและบัุตรที่่�ยังไม่บัรรลุนิติภิาวะ : ไม่ม่ 

วันที่่�แต่งตั�ง : ไม่ม่ 

Shareholding Percentage (as of 30 Dec 2021) : 0.002%

Changes in number of shares during the year (Shares) : None
The indirect shareholding of spouse and children who have not come 
of age : None

Appointment Date : None

ประสบัการณ์ย�อนหลัง 5 ปี

• การดำรงตำแหน่่งใน่บรษิัทัจดทะเบยีน่ใน่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

2546 – ปััจจุบััน เลขานุการคณะกรรม่การตัรวจสอบั
 เลขานุการคณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณา 
 ค่าตัอบัแที่น 
 เลขานุการคณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล 
 ผ่่้จัด้การอาวุโสฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน 
 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)
• การดำรงตำแหน่่งใน่กิจการที�ไม่่ใช่่บริษััทจดทะเบียน่/องค์์กรอ่�น่

ไม่่ม่่

5 Years’ Work Experience

• Positions in SET-listed Companies

2003 – Present  Secretary of the Audit Committee, 
 Secretary of the Nomination and  
 Remuneration Committee, 
 Secretary of the Corporate Governance  
 Committee,
 Senior Internal Audit Manager, 
 Business Online Public Company Limited
• Positions in Other Non-listed Companies/Organizations

None

นางสาวธิดา ลิ�มที่องวิรัตน์
Ms. Tida Limthongvirat
อายุ  42 ปี / Age  42 years old

ตำาแหน่ง :  เลขานุการคัณะกรรมการตรวจสอบั เลขานุการคัณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา 
  ค่ัาตอบัแที่น เลขานกุารคัณะกรรมการบัรรษัที่ภิบิัาล ผู้้�จัดการอาวุโสฝ่่ายตรวจสอบัภิายใน
Position :  Secretary of the Audit Committee, Secretary of the Nomination and  
  Remuneration Committee, Secretary of the Corporate Governance Committee  
  and Senior Internal Audit Manager 

ประวััติิผู้้�ตรวจสอบัภิายใน
Profiles of Internal Auditor
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ข้้อมููลสัำ�คััญทั�งกิ�รเงิน

บริกัารด้านข้้อมูล ..............................390.9  ล้านบาท
บริกัารด้านกัารบริห้ารค้วามเสัี�ย์ง............137.8  ล้านบาท
บริกัารอื�นๆ.......................................66.9  ล้านบาท
ราย์ได้อื�น*.........................................30.6  ล้านบาท

ปี 2563 ราย์ได้รวมทั�งห้มด 

626.2 ล�านบัาที่

บริกัารด้านข้้อมูล ..............................418.1  ล้านบาท
บริกัารด้านกัารบริห้ารค้วามเสีั�ย์ง..............139.1  ล้านบาท
บริกัารอื�นๆ.......................................50.8  ล้านบาท
ราย์ได้อื�น*.........................................42.5  ล้านบาท

ปี 2564 ราย์ได้รวมทั�งห้มด 

650.5 ล�านบัาที่

*รายได้้อ้�นปัระกอบัด้้วยรายได้้ด้อกเบั่�ยรับั,เงินปัันผ่ลรับั และอ้�นๆ

เปรียบเที่่ยบรายได�

การเปรียบเที่่ยบติัวัเลขที่างิการเงิินสำำาหรับปี 2560 - 2564 (งิบการเงิินรวัม)
(หน่วย : ล้านบัาที่)

62%
บริกัารด้านข้้อมูล 

11%
บริกัารอื�นๆ

5%
ราย์ได้อื�น*

64%
บริกัารด้านข้้อมูล 

8%
บริกัารอื�นๆ

7%
ราย์ได้อื�น*

21%
บริกัารด้านกัาร

บริห้ารค้วามเสัี�ย์ง

รายได�รวม กำาไรสุที่ธิ สินที่รัพิย์รวม ส่วนของผู้้�ถืือหุ�น

2560 2560 2560 2560

437

2561 2561 2561 2561

488

2562 2562 2562 2562

538

2563 2563 2563 2563

626

2564 2564 2564 2564

651 77 104 144 178 233 641 693 684 1,000 1,045 469 505 501 710 758

22%
บริกัารด้านกัาร

บริห้ารค้วามเสัี�ย์ง
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

* เม่้�อวันที่่� 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2565 ที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การของบัริษัที่ม่่ม่ตัิอนุม่ัตัิให้เสนอจ่ายเงินปัันผ่ลงวด้สุด้ที่้ายสำหรับัปัี 2564 ในอัตัราหุ้นละ 0.145 บัาที่ เปั็นจำนวน 
เงินที่ั�งสิ�น 118.97 ล้านบัาที่ ด้ังนั�น เม่้�อรวม่เงินปัันผ่ลจ่ายระหว่างกาลที่่�จ่ายไปัแล้วจำนวนหุ้นละ 0.11 บัาที่  ที่ำให้เงินปัันผ่ลจ่ายสำหรับัปัี 2564 ม่่จำนวนที่ั�งสิ�น 
หุ้นละ 0.255 บัาที่ ที่ั�งน่� บัริษัที่จะนำเสนอเพั้�ออนุม่ัตัิเร้�องด้ังกล่าวในที่่�ปัระชืุ้ม่สาม่ัญปัระจำปัีผ่่้ถึ้อหุ้นของบัริษัที่ตั่อไปั

ข�อำม้ลที่างการเงินโดยสรุป

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

สำาหรับัปี สิ�นสุดวันที่่� 31 ธันวาคัม
งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2562 2563 2564 2562 2563 2564

สินที่รัพัย�รวม่ 684,237 1,000,077 1,045,499 646,992 963,994 986,067 

หน่�สินรวม่ 183,295  289,577  287,432 166,313 268,334 251,612 

ส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้น 500,942  710,500  758,067 480,679 695,660 734,455 

รายได้้รวม่ 538,120  626,205  650,485 470,460 566,682 576,187 

รายได้้จากการให้บัริการ 507,985  595,579  608,003 439,375 535,215 536,663 

กำไรขั�นตั้น 295,041  342,265  385,210 262,035 322,923 355,874 

กำไรก่อนค่าใชื้้จ่ายภัาษ่เงินได้้ 151,860  204,598  271,756 147,617 209,960 259,714 

กำไรสุที่ธุ์ิ 143,912  178,497  233,211 140,633 184,002 225,615 

อัตั้ราสั่วนทางกัารเงิน

อัตัราส่วนกำไรขั�นตั้น (ร้อยละ)  58.08  57.47  63.36  59.64  60.34  66.31 

อัตัราส่วนกำไรสุที่ธุ์ิ (ร้อยละ)  26.74  28.50  35.85  29.89  32.47  39.16 

อัตัราส่วนผ่ลตัอบัแที่นตั่อสินที่รัพัย� (ร้อยละ)  21.03  17.85  22.31  21.74  19.09  22.88 

อตััราส่วนผ่ลตัอบัแที่นต่ัอส่วนของผ้่่ถ้ึอหุน้ (ร้อยละ)  28.73  25.12  30.76  29.26  26.45  30.72 

อัตัราส่วนสภัาพัคล่อง (เที่่า)  2.54  2.32  2.55  2.49  2.24  2.52 

อัตัราส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้น (เที่่า)  0.37  0.41  0.38  0.35  0.39  0.34 

เปรีย์บเทีย์บข้้อมูลตั้่อหุ้้น (บาท)

กำไรตั่อหุ้นขั�นพั้�นฐาน (บัาที่)  0.18  0.22  0.28  0.17  0.22  0.27 

ม่่ลค่าตัาม่บััญชื้่ตั่อหุ้น (บัาที่)  0.61  0.87  0.92  0.59  0.85  0.90 

ม่่ลค่าที่่�ตัราไว้ตั่อหุ้น (บัาที่)  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 

เงินปัันผ่ลตั่อหุ้น (บัาที่)*  0.15  0.195  0.255  0.15  0.195  0.255 

เงินปัันผ่ลจ่าย (ล้านบัาที่)*  123.08  160.00  209.23  123.08  160.00  209.23 

จำนวนหุ้นสาม่ัญ - ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน (ล้านหุ้น)  820.51  820.51  820.51  820.51  820.51  820.51 

จำนวนหุ้นสาม่ัญ - ทีุ่นที่่�ออกและเร่ยกชื้ำระแล้ว (ล้านหุ้น)  820.51  820.51  820.51  820.51  820.51  820.51 
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1
กั�ริปริะกัอบธุุริกัิจำและ 

ผลกั�ริดำ�เนินง�น
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โคัรงิสำร�างิและการดำาเนินงานของกลุ่มบัริษัที่

เป้าหมายการดำำาเนินธ้รกิจ

บัริษัที่ม่่เปั้าหม่ายในการด้ำเนินธุ์ุรกิจเพั้�อเปั็นผ่่้นำในการให้บัริการข้อม่่ล ข่าวสาร การวิเคราะห�และตัรวจสอบัข้อม่่ลอย่างครบัวงจร  

เพั้�อให้ล่กค้าสาม่ารถึใชื้้เปั็นเคร้�องม้่อในการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั รวด้เร็ว และถึ่กตั้องม่ากที่่�สุด้ โด้ยบัริษัที่ 

ได้ด้้ำเนนิการพััฒนาและปัรบััปัรงุฐานขอ้ม่ล่ที่่�ม่อ่ย่อ่ยา่งสม่�ำเสม่อ พัรอ้ม่ที่ั�งจดั้ที่ำโครงการเพั้�อจดั้หาขอ้ม่ล่จากแหลง่ขอ้ม่ล่อ้�นเพัิ�ม่เตัมิ่ 

อย่างต่ัอเน้�อง รวม่ถ่ึงการนำท่ี่�สุด้ของเที่คโนโลย่ใหม่่จากต่ัางปัระเที่ศ เข้าม่าช่ื้วยในการวิเคราะห� ปัระม่วลผ่ล และนำเสนอข้อม่่ล 

ในม่ิตัิที่่�หลากหลาย เพั้�อปัระโยชื้น�ส่งสุด้สำหรับัล่กค้าที่ั�งในด้้านการวิเคราะห�เพั้�อเพัิ�ม่โอกาสและการลด้ความ่เส่�ยงที่างธุ์ุรกิจ 

ความ่ปัลอด้ภัยัของข้อม่ล่และระบับัฐานข้อม่ล่เป็ันหัวใจสำคัญของธุุ์รกิจของเรา บัรษิทัี่จง่ได้ม้่ก่ารด้ำเนินการพัฒันาระบับัคอม่พิัวเตัอร� 

และเคร้อข่ายให้ม่่ความ่รวด้เร็วและปัลอด้ภััย เพั้�อให้บัริการล่กค้าได้้อย่างตั่อเน้�องและม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั นอกจากน่�บัริษัที่ยังม่่โครงการ 

ในการขยายตัลาด้ผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการของบัริษัที่ไปัยังตั่างปัระเที่ศอ่กด้้วย 

วิิสััยทััศน์์และพััน์ธกิิจ

เพั้�อนำองค�กรไปัส่่ยุคการเตัิบัโตัท่ี่�ยั�งย้นและสอด้คล้องกับัภั่ม่ิที่ัศน�ที่างธุ์ุรกิจที่่�เปัล่�ยนแปัลงอย่างรวด้เร็ว บัริษัที่ได้้ตััด้สินใจท่ี่�จะปัรับั 

วิสัยที่ัศน�และพัันธุ์กิจเพั้�อสะที่้อนถึ่งโอกาสใหม่่ในตัลาด้ และเพั้�อปัรับัค่านิยม่หลักขององค�กรให้สอด้คล้องกับัแนวปัฏิิบััตัิที่างธุ์ุรกิจ

วิิสััยทััศน์์ (Vision)

“เปั็นองค�กรที่่�เพัิ�ม่ศักยภัาพัให้ธุ์ุรกิจสาม่ารถึคว้าโอกาสและบัริหารความ่เส่�ยงผ่่านนวัตักรรม่เที่คโนโลย่และข้อม่่ลเชื้ิงล่ก”

พััน์ธกิิจ (Mission)

“เปั็นผ่่้พััฒนาและนำเสนอสินค้าและบัริการนวัตักรรม่ใหม่่ที่่�ม่่คุณภัาพั เพั้�อให้ล่กค้าได้้ที่ำการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจที่่�ชื้าญฉลาด้ รวด้เร็ว  

และม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัม่ากยิ�งข่�น”

กลุ่ม่เปั้าหม่ายหลักของบัริษัที่ เปั็นกลุ่ม่เปั้าหม่ายปัระเภัที่องค�กร ปััจจุบัันสาม่ารถึแบั่งออกเปั็น 3 กลุ่ม่หลัก ได้้แก่ 

1. กลุ่ม่สถึาบัันการเงิน 

2. กลุ่ม่ผ่่้ปัระกอบัการภัาคธุ์ุรกิจ และอุตัสาหกรรม่

3. กลุ่ม่หน่วยงาน และองค�กรตั่างๆ จากภัาครัฐ 

ล่กค้าของบัริษัที่ส่วนใหญ่ ใชื้้บัริการของบัริษัที่เพั้�อชื้่วยในการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจในหลายขั�นตัอนของการด้ำเนินงาน เริ�ม่ตัั�งแตั่ 

การหากลุ่ม่ล่กค้าเปั้าหม่ายใหม่่ และใชื้้เพั้�อปัระกอบัการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจ โด้ยนำข้อม่่ลม่าเปั็นเคร้�องม่้อในการปัระเม่ินและบัริหาร 

ความ่เส่�ยงในการที่ำธุ์ุรกรรม่ขององค�กร ปัรับัปัรุงแก้ไขการบัริหารสภัาพัคล่องและเที่อม่ที่างการค้าอ่กด้้วย ที่ำให้บัริการของเราเปั็น 

องค�ปัระกอบัสำคัญในการพััฒนากลยุที่ธุ์�การบัริหารงานให้ด้่ยิ�งข่�นเพั้�อชื้่วยในการเพัิ�ม่โอกาสที่างการค้าได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั  

นอกจากน่� บัริษัที่ยังได้้ม่่การนำเที่คโนโลย่ Data Visualization ในการวิเคราะห�ข้อม่่ลที่่�ม่่ปัริม่าณม่ากและม่่ความ่ซึ่ับัซึ่้อน ม่าสรุปั 

เปั็นการแสด้งผ่ลข้อม่่ลในร่ปัแบับัที่่�เข้าใจง่าย ชื้่วยให้ผ่่้บัริหารสาม่ารถึเห็นข้อม่่ลในม่ิตัิตั่างๆ เพั้�อสนับัสนุนการตััด้สินใจได้้อย่างม่่ 

ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัม่ากข่�น 
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อน่�ง บัริษัที่ยังม่่เปั้าหม่ายในการสรรหาพัันธุ์มิ่ตัรที่างธุ์ุรกิจที่่�ม่่ความ่ร่้และความ่เชื้่�ยวชื้าญในด้้านตั่างๆ เพั้�อขยายข่ด้ความ่สาม่ารถึ 

ด้้านการแข่งขันของบัริษัที่ให้ม่่บัริการที่่�หลากหลายและตัอบัรับักับัความ่ต้ัองการของล่กค้าที่่�เพัิ�ม่ม่ากข่�น เช่ื้น การร่วม่ม้่อกับับัริษัที่ 

ชื้ั�นนำจากตั่างปัระเที่ศที่่�ม่่ความ่เชื้่�ยวชื้าญด้้านการบัริหารจัด้การหน่�ที่างการค้าที่ั�วโลก เพั้�อเพัิ�ม่ศักยภัาพัในการให้บัริการตัาม่ 

หน่�การค้าที่ั�วโลกของที่างบัริษัที่ได้้อย่างเต็ัม่ร่ปัแบับั รวม่ถึ่งการสร้างปัระสบัการณ�ใหม่่ในการใชื้้งานระบับัผ่่านอุปักรณ�เคล้�อนที่่� 

เพั้�อเพัิ�ม่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัในการใชื้้งานของล่กค้าได้้ทีุ่กที่่� ทีุ่กเวลา และทีุ่กอุปักรณ�
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ลัักษณะการประกอบธ้รกิจของบริษัท่ แลัะ บริษัท่ย่อย

บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (“บัริษัที่”) ก่อตัั�งข่�นเม้่�อวันที่่� 

26 เม่ษายน 2538 ด้้วยทุี่นจด้ที่ะเบั่ยน 10 ล้านบัาที่ ตั่อม่า 

เม่้�อวันที่่� 1 ธุ์ันวาคม่ 2546 ได้้จด้ที่ะเบั่ยนแปัรสภัาพัเปั็น 

บัริษัที่ม่หาชื้นจำกัด้ตัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยบัริษัที่ม่หาชื้นจำกัด้ 

ชื้้�อ บัรษัิที่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกดั้ (ม่หาชื้น) เริ�ม่ตัน้ที่่�ที่นุจด้ที่ะเบัย่น 

75 ล้านบัาที่ โด้ยได้้เข้าที่ำการซึ่้�อขายในตัลาด้หลักที่รัพัย� 

เอ็ม่ เอ ไอ เม่้�อวันที่่� 21 เม่ษายน 2547 ม่่การเพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 

เม่้�อวันที่่� 23 กันยายน 2551 เปั็น 78.75 ล้านบัาที่ ได้้ม่่การเพัิ�ม่ 

ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนครั�งที่่� 2 เม่้�อวันที่่� 9 เม่ษายน 2557 เปั็น 82.6  

ล้านบัาที่ และในปัี 2561 บัริษัที่ได้้ลด้ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนเปั็น 82.05  

ล้านบัาที่ เน้�องจากการยกเลิกหุ้นสามั่ญท่ี่�เหล้อจากการใชื้้สิที่ธุ์ ิ

ใบัสำคัญแสด้งสิที่ธุ์ิ

บัริษัที่ปัระกอบัธุุ์รกิจให้บัริการข้อม่่ล ข่าวสาร การวิเคราะห� 

และตัรวจสอบัข้อม่่ล เพั้�อใช้ื้เป็ันเคร้�องม้่อในการตััด้สินใจ 

ที่างธุ์ุรกิจ ซึ่่�งข้อม่่ลด้ังกล่าวได้้ม่าจากการรวบัรวม่ข้อม่่ลจาก 

หลายๆ แหลง่ ได้แ้ก่ ขอ้ม่ล่จากกรม่พัฒันาธุ์รุกจิการคา้ กระที่รวง 

พัาณิชื้ย� โด้ยม่่สัญญาเพั้�อรับัข้อม่่ลนิตัิบัุคคลที่่�จด้ที่ะเบ่ัยน 

จัด้ตัั�งกับักระที่รวงพัาณิชื้ย�ที่ั�งหม่ด้ในปัระเที่ศซึ่่�งรวม่ถึ่งสถึานะ 

ของบัริษัที่ คณะกรรม่การ และผ่ลด้ำเนินการของแต่ัละบัริษัที่ 

กว่า 1,500,000 บัริษัที่ในปัระเที่ศไที่ย และบัริษัที่ยังได้้รวบัรวม่ 

ขอ้ม่ล่จากแหล่งอ้�น เช่ื้น ขอ้ม่ล่ข่าวสารในหม่วด้อุตัสาหกรรม่ต่ัางๆ 

โด้ยรวบัรวม่จากหนังสอ้พิัม่พั�ตัลอด้จนแหล่งขา่วด้า้นธุุ์รกจิชื้ั�นนำ 

ต่ัางๆ นอกจากน่� บัรษิทัี่ยังจัด้เก็บั และปัระม่วลผ่ลข้อม่่ลการชื้ำระเงิน 

ของลก่หน่�การคา้จากบัรษิทัี่ตัา่งๆ ที่่�รว่ม่โครงการกบัับัรษิทัี่อก่ด้ว้ย 

โด้ยบัริษัที่จะที่ำการตัรวจสอบั ปัระม่วลผ่ล วิเคราะห� จัด้เก็บั 

และบัันที่่กข้อม่่ลเพ้ั�อให้บัริการผ่่านระบับัคอม่พัิวเตัอร�ออนไลน� 

ภัายใต้ัเวบ็ัไซึ่ตั�ของบัริษัที่ชื้้�อ https://www.BOL.co.th 

นอกจากน่� การร่วม่ทุี่นกับั D&B นั�น ถึ้อเปั็นการเพัิ�ม่ศักยภัาพั 

ของบัรษิทัี่ นอกจากบัรษิทัี่จะได้้เรย่นร่ก้ารจดั้การและการวเิคราะห� 

ขอ้ม่ล่จากผ่่ใ้หบ้ัรกิารขอ้ม่ล่ชื้ั�นนำระด้บััโลกแลว้ บัรษิทัี่ยงัสาม่ารถึ 

ขยายขอบัเขตัการให้บัริการข้อม่่ลของบัริษัที่ไปัยังตั่างปัระเที่ศ  

ผ่่านเคร้อข่ายของ D&B และสาม่ารถึเพัิ�ม่บัริการข้อม่่ลบัริษัที่ 

ในตั่างปัระเที่ศให้ล่กค้าในปัระเที่ศ เพั้�อให้ผ่่้ใช้ื้สาม่ารถึนำข้อม่่ล 

ไปัใชื้้ในการตััด้สินใจที่างธุุ์รกิจ ซึ่่�งจะเปั็นผ่ลด้่ตั่อการพััฒนา 

ระบับัการบัริหารความ่เส่�ยงด้า้นสินเชื้้�อของปัระเที่ศให้แข็งแกร่ง  

และส่งเสริม่ความ่โปัร่งใสของการที่ำธุุ์รกรรม่ และในวันที่่� 

22 ม่น่าคม่ 2549 บัรษิทัี่ได้จั้ด้ตัั�งบัริษทัี่ ด้ ่แอนด้� บั ่(ปัระเที่ศไที่ย)  

จำกัด้ ข่�นม่า ด้้วยทุี่นจด้ที่ะเบั่ยน 1 ล้านบัาที่ และเพัิ�ม่เป็ัน 

5 ล้านบัาที่ในปัี 2562 เลขที่ะเบั่ยน 0105549038501

ด้ว้ยคลงัขอ้ม่ล่กวา่ 1,500,000 บัรษิทัี่ในปัระเที่ศไที่ย และอก่กว่า 

300 ลา้นบัริษทัี่ใน 214 ปัระเที่ศที่ั�วโลก และจากความ่เช่ื้�ยวชื้าญ 

ด้า้นการพัฒันาระบับัการบัริหารจัด้การฐานข้อม่ล่ และการบัริหาร 

จัด้การความ่เส่�ยง ปัระกอบักับัความ่ร่้ที่างด้้านไอที่่ ที่ำให้บัริษัที่ 

เปัน็ผ่่น้ำด้า้นการใหบ้ัรกิารที่างธุ์รุกจิครบัวงจร ตัั�งแตับ่ัรกิารขอ้ม่ล่ 

พั้�นฐาน และผ่ลการด้ำเนินการของแต่ัละบัริษัที่ รวม่ถ่ึงบัริการ 

ด้้านข่าวสาร การวิเคราะห�และตัรวจสอบัข้อม่่ล เพั้�อใชื้้เปั็น 

เคร้�องม่้อในการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจที่่�ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั รวด้เร็ว 

และถึ่กต้ัองม่ากท่ี่�สุด้ ตัลอด้จนเพั้�อเป็ันการลด้ความ่เส่�ยง 

ในการลงทีุ่น เพัิ�ม่ความ่เชื้้�อม่ั�นและโอกาสที่างธุ์ุรกิจ 

บัริษัที่ยังได้้รับัม่อบัหม่ายให้เปั็นศ่นย�ปัระม่วลผ่ลของฐานข้อม่่ล 

ล่กหน่�สินเชื้้�อที่ั�งหม่ด้ที่่�ได้้รับัจากสถึาบัันการเงินที่่�เปั็นสม่าชื้ิก 

ของบัริษัที่ ข้อม่่ลเครด้ิตัแห่งชื้าตัิ จำกัด้ (NCB) ตัั�งแตั่เริ�ม่ก่อตัั�ง  

จนถึ่งปััจจุบััน

ในปีั 2547 บัริษัที่ได้้นำเข้าระบับัการวิเคราะห�ที่างการเงินจาก 

ตั่างปัระเที่ศ ซึ่่�งระบับัด้ังกล่าวชื้่วยเพัิ�ม่ม่่ลค่าให้กับัข้อม่่ลที่ำให้ 

ผ้่่ใช้ื้สาม่ารถึวิเคราะห�ข้อม่่ลที่างการเงินได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั 

และใชื้้ในการกำหนด้กลยุที่ธุ์�ในการบัริหารจัด้การได้้เปั็นอย่างด้่

บัริษัที่ยังได้้เล็งเห็นความ่สำคัญของการปัระม่วลผ่ลข้อม่่ล 

ในเชื้งิลก่ เพั้�อเพัิ�ม่ศกัยภัาพัในการวิเคราะห�ความ่เส่�ยงและโอกาส 

ที่างธุุ์รกิจ โด้ยตัั�งแต่ัปีั 2548 บัริษัที่ได้้พััฒนาเคร้�องม้่อท่ี่�ช่ื้วย 

ในการตัดั้สินใจที่่�เร่ยกวา่ Decision Support System (“DSS”)  

ข่�นสำหรับัล่กค้าที่่�เปั็นสถึาบัันการเงิน ระบับั DSS จะเปั็นการ 

ผ่นวกข้อม่่ลในฐานข้อม่่ลของบัริษัที่กับัฐานข้อม่่ลของล่กค้า 

ซึ่่�งจะช่ื้วยให้ลก่ค้าสาม่ารถึวิเคราะห�โอกาสในการขยายตัลาด้ใหม่่  

บัริหารฐานข้อม่่ลล่กค้า และเพั้�อช่ื้วยการบัริหารความ่เส่�ยง 

ให้ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัยิ�งข่�น 
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ในปัลายปัี 2550 บัริษัที่ได้้ที่ำการเปิัด้ตััวผ่ลิตัภััณฑิ� CORPUS  

โด้ยเปัน็ระบับัที่่�เปัน็ศน่ย�รวม่ของการให้บัรกิารขอ้ม่ล่ออนไลน� ที่ั�ง 

ในส่วนของข้อม่่ลนิตัิบัุคคล ข้อม่่ลกรรม่การ รายชื้้�อผ่่้ถึ้อหุ้น 

งบัการเงินของบัริษัที่ ตัลอด้จนข้อม่่ลข่าว ผ่่านบัริการต่ัางๆ 

เพั้�อผ่่้ใชื้้สาม่ารถึนำข้อม่่ลที่่�ม่่กว่า 1,500,000 บัริษัที่ที่ั�วปัระเที่ศ  

ปัระกอบักับัข้อม่่ลอ้�นๆ ม่าใชื้้ในการวิเคราะห�ภัาพัรวม่ที่างธุ์ุรกิจ 

ไปัจนถึ่งการวิเคราะห�สภัาพัธุ์ุรกิจรายบัริษัที่ได้้โด้ยง่าย และ 

สาม่ารถึตัอบัสนองความ่ต้ัองการในการใช้ื้ข้อม่่ลท่ี่�แตักตั่างกัน 

ของคนหลายๆ กลุ่ม่ เพั้�อชื้่วยให้นักบัริหารในทีุ่กสาขาอาชื้่พั 

ในหลากหลายอุตัสาหกรรม่สาม่ารถึนำข้อม่่ลท่ี่� ม่่อย่่ ไปัใชื้ ้

ให้เกิด้ปัระโยชื้น�ส่งสุด้กับัองค�กร

ในปีั 2552 บัริษัที่ได้้พััฒนาตััวช่ื้�วัด้ความ่เส่�ยงโด้ยคาด้การณ� 

ความ่เป็ันไปัได้้ที่่�นิตัิบัุคคลจะเกิด้วิกฤตัที่างการเงินในร่ปัแบับั 

ของคะแนน หร้อ Financial Stress Score (FS Score) ซึ่่�งถึ่ก 

พััฒนาจากการศ่กษาวิจัยร่วม่กันระหว่าง BOL และที่่ม่วิเคราะห� 

D&B ปัระเที่ศสหรัฐอเม่ริกา ให้เปั็นตััวช่ื้�วัด้ความ่เส่�ยงที่่�ม่่ 

ความ่แม่่นยำเปั็นม่าตัรฐานสากล FS Score จะชื้่วยให้ล่กค้า 

สาม่ารถึเข้าใจสถึานะการด้ำเนินกิจการของค่่คา้ สาม่ารถึกระจาย 

ความ่เส่�ยงและกำหนด้กลยุที่ธุ์�บัริหารความ่เส่�ยงใน Portfolio  

ของล่กค้าได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั 

ในปัี 2557 บัริษัที่ได้้ที่ำการเปิัด้ตััวผ่ลิตัภััณฑิ� ENLITE ระบับั 

สนับัสนุนการตััด้สินใจของผ่่้ใชื้้งานกลุ่ม่ธุ์นาคารและสถึาบััน 

การเงินเพั้�อให้ครอบัคลุม่ทัี่�งในและต่ัางปัระเที่ศในกลุ่ม่อาเซ่ึ่ยน 

โด้ยเฉพัาะ โด้ด้เด้่นในด้้านการรวบัรวม่และจัด้ระเบั่ยบัข้อม่่ล  

(Data Integration) โด้ยผ่นวกฐานข้อม่่ลนิตัิบัุคคลจด้ที่ะเบ่ัยน 

ของปัระเที่ศไที่ยทัี่�งหม่ด้ วิเคราะห� ปัระม่วลผ่ล และนำเสนอ 

ในม่ิตัิตั่างๆ (Data Visualization) ปัระกอบัไปัด้้วยเคร้�องม่้อ 

ในการวิเคราะห�ที่างธุ์ุรกิจที่่�หลากหลาย ที่ั�งที่่�เปั็นคุณสม่บััตัิหลัก  

และที่่�เปั็นคุณสม่บััตัิพัิเศษเพัิ�ม่เตัิม่ (Premium Features) ที่่�

สาม่ารถึเล้อกให้เหม่าะสม่กับัการใชื้้งานได้้ เชื้่น Risk Score/

Risk Class เพั้�อแสด้งค่าคะแนนด้้านความ่เส่�ยงโอกาสที่่�จะ

เกิด้วิกฤตัที่างการเงินและนำไปัส่่การปิัด้กิจการ/เลิก/ร้าง/ล้ม่

ละลายในอนาคตั, News บัรกิารข้อม่ล่ขา่วบัริษทัี่, Auditor Flag 

เพ้ั�อแสด้งความ่คดิ้เหน็ในส่วนของงบัการเงินของผ่่ต้ัรวจสอบับัญัชื้,่ 

Location Based Intelligence (LI) เพั้�อแสด้งข้อม่่ลนิตัิบัุคคล

ในร่ปัแบับัแผ่นที่่�เพั้�อด้่การกระจายตััว Account Relationship 

Management (ARM) เพั้�อการนำเสนอข้อม่่ลความ่สัม่พัันธุ์�

ระหว่างบัริษัที่ ผ่่้ถึ้อหุ้น และกรรม่การในร่ปัแบับัแผ่นภัาพั ฯลฯ 

นอกจากน่�บัริษัที่ฯ ยังม่่เป้ัาหม่ายในการขยายขอบัเขตัการให้

บัริการให้ครอบัคลุม่ที่ั�งในและตั่างปัระเที่ศในกลุ่ม่อาเซึ่่ยน

อ่กที่ั�งบัริษัที่ยังได้้ด้ำเนินการพััฒนาระบับันำส่งงบัการเงิน

ที่างอิเล็กที่รอนิกส� (DBD e-Filing) ร่วม่กับักรม่พััฒนาธุุ์รกิจ 

การคา้และพันัธุ์ม่ติัรอ้�นๆ ที่่�ม่เ่จตันารม่ณ�รว่ม่กนั ที่่�จะสง่เสรมิ่และ

สนับัสนุนให้กรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า ได้้พััฒนาการให้บัริการรับั 

งบัการเงินทุี่กปัระเภัที่ธุุ์รกิจผ่่านที่างอิเล็กที่รอนิกส� (DBD 

e-Filing) ข่�น เพั้�อเปั็นการอำนวยความ่สะด้วกและเพัิ�ม่ 

ชื้่องที่างการนำส่งงบัการเงิน รวม่ที่ั�งเปั็นการเพัิ�ม่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั

การให้บัริการข้อม่่ลงบัการเงินของปัระเที่ศไที่ยให้ม่่ความ่ 

ถึ่กตั้องและรวด้เร็วยิ�งข่�น ซึ่่�งเปัิด้ให้บัริการรับังบัการเงินผ่่านที่าง

อเิลก็ที่รอนิกส� (DBD e-Filing) ตัั�งแต่ัปีังบัการเงิน 2557 เป็ันต้ันไปั

ในปัี 2560 บัริษัที่ได้้จัด้ตัั�งบัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้ ทีุ่น 

จด้ที่ะเบั่ยน 15 ล้านบัาที่ เลขที่ะเบั่ยน 0105560000956 ม่่

การเพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนเม่้�อวันที่่� 31 พัฤษภัาคม่ 2561 เปั็น 30 

ล้านบัาที่ และเพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนครั�งที่่� 2 เม่้�อวันที่่� 9 กันยายน 

2564 เปั็น 40 ล้านบัาที่ โด้ยเปั็นบัริษัที่ที่่�มุ่่งเน้นการคิด้ค้นและ 

พัฒันานวตัักรรม่เพั้�อกอ่ใหเ้กดิ้บัรกิารในรป่ัแบับัใหม่ ่ม่ก่ารพัฒันา 

แพัลตัฟอร�ม่สำหรับัจับัค่่ที่างอิเล็กที่รอนิกส� (MatchLink)  

เพั้�อจัด้ที่ำ Business Matching สำหรับัเชื้้�อม่โยงผ่่้ซึ่้�อผ่่้ขาย  

การเขา้ถ่ึงแหล่งเงนิที่นุ และสาม่ารถึนำข้อม่่ลม่าใช้ื้ช่ื้วยปัระกอบัการ

ตัดั้สินใจตัลอด้จนสนบััสนนุกจิกรรม่ที่างธุ์รุกจิในด้า้นตัา่งๆ สำหรบัั 

ผ้่่ปัระกอบัการ เพั้�อลด้ขั�นตัอนการที่ำงาน และเพัิ�ม่โอกาส 

ในการที่ำธุุ์รกิจ นอกจากน่� บัรษิทัี่ยังได้ร่้วม่ลงทุี่นกับั บริษิัทั เพีียร์ิ 

 พีาวเวอริ์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท Fintech Startup ปัระกอบัธุ์ุรกิจ 

หลักเก่�ยวกับั ตััวกลางในการปัล่อยสินเชื้้�อส่วนบัุคคลออนไลน�  

และสินเชื้้�อ SMEs ท่ี่�เชื้้�อม่ต่ัอให้ผ้่่ก่้ที่่�ม่่ศักยภัาพัสาม่ารถึก่้เงิน 

โด้ยตัรงกับันักลงทุี่นในอัตัราด้อกเบั่�ยที่่�ตั�ำกว่าธุ์นาคารหร้อ 

สถึาบัันการเงินในปััจจุบััน และในขณะเด้่ยวกันนักลงทุี่นก็ได้้รับั 

อัตัราผ่ลตัอบัแที่นที่่�จ่งใจม่ากข่�นสาม่ารถึให้อัตัราผ่ลตัอบัแที่น 

ที่่�สม่�ำเสม่อและม่ากกว่าผ่ลิตัภััณฑิ�ที่างการเงินที่ั�วไปั 

ในปัี 2561 บัริษัที่ได้้เปัิด้ตััวฟังก�ชื้ั�น SENSE ซึ่่�งเปั็นบัริการใหม่่ 

ของระบับั CORPUS ที่่�รวบัรวม่ข้อม่่ลจากส้�อโซึ่เชื้่ยล เว็บับัอร�ด้  

และเว็บัไซึ่ตั�ต่ัางๆ เน้�องจากบัริษัที่เล็งเห็นความ่สำคัญของ 

การจัด้เก็บัขอ้ม่ล่ในรป่ัแบับั Big Data และการนำข้อม่ล่เหล่านั�น 



38 แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

ม่าใช้ื้ เช่ื้น การฟงัและวเิคราะห�พัฤติักรรม่ของผ่่บ้ัริโภัคในส้�อสังคม่

ออนไลน� หร้อ Social Listening บัริษัที่จ่งเพัิ�ม่ฟังก�ชื้ั�น SENSE  

เข้าไปัในระบับั CORPUS เพั้�อให้ครอบัคลุม่ข้อม่่ลทีุ่กมิ่ตัิ 

เพัิ�ม่มุ่ม่ม่องการวเิคราะห�ภัาพัรวม่ธุุ์รกจิ ที่ำใหร้่จั้กลก่คา้และค่่คา้ 

ได้้อย่างล่กซึ่่�ง และชื้่วยเพัิ�ม่ความ่ม่ั�นใจในการตััด้สินใจ

ในปีั 2562 บัริษัที่ได้้ขยายกิจการไปัยังปัระเที่ศเว่ยด้นาม่ โด้ย 

บัริษัที่ได้้ร่วม่จัด้ตัั�งบัริษัที่ Buisness Information Company 

Limited เพั้�อให้บัริการข้อม่่ลเพั้�อการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจผ่่าน

ซึ่อฟตั�แวร�และแอพัพัลิเคชื้ั�นที่่�ที่ันสมั่ย ตัลอด้จนโซึ่ล่ชื้ั�นสำหรับั 

ผ่่ป้ัระกอบัการและสถึาบัันการเงิน

ในปัี 2564 บัริษัที่ได้้ที่ำการเปัิด้ตััวผ่ลิตัภััณฑิ� Corpus X ระบับั 

ชื้่วยวิเคราะห�ข้อม่่ล B2B (B2B Data Analytics Platform)  

ที่่�สาม่ารถึปัระม่วลข้อม่่ลนิตัิบัุคคลกว่า 1,500,000 บัริษัที่ 

ด้้วยเคร้�องม่้อสังเคราะห�ข้อม่่ลชื้ั�นนำภัายใต้ั BOL Analytics  

หร้อ BOLA เพั้�อให้ผ่่้ใช้ื้งานได้้บัริหารล่กค้าและค่่ค้าได้้อย่างม่ ่

ปัระสิที่ธุ์ภิัาพั และเปัดิ้ช่ื้องที่างใหผ้่้่ใช้ื้งานสาม่ารถึควา้โอกาสและ 

ปัระเม่ินความ่เส่�ยงได้้ในหลากหลายมิ่ตัิ ที่ั�งภัายในและภัายนอก 

องค�กร ในร่ปัแบับัการวิเคราะห�ที่่�เข้าใจง่าย 

ลักิษณะกิารให้้บริกิาร

ธุ์ุรกิจของ BOL ในปััจจุบัันแบั่งออกเปั็น 3 กลุ่ม่ใหญ่ๆ ได้้แก่

1. บัริการด้้านข้อม่่ล (Information Services)

 1.1 บัริการข้อม่่ลธุ์ุรกิจ (Basic Information)

 1.2 บัริการข้อม่่ลสำหรับัสนับัสนุนการตััด้สินใจ (Decision Support Information)

 1.3 บัริการข้อม่่ลสำหรับัการวิเคราะห� (Analytic Information)

2. บัริการด้้านการบัริหารความ่เส่�ยง (Risk Management Services)

 2.1 ระบับัเพั้�อการบัริหารความ่เส่�ยง (Risk Management Solution)

 2.2 ที่่�ปัร่กษาด้้านการบัริหารความ่เส่�ยง (Risk Management Consultancy)

3. บัริการอ้�นๆ (Other Services)

 3.1 โครงการพัิเศษ (Special Project)

 3.2 บัริการตัิด้ตัาม่หน่�การค้าที่ั�วโลก (DebtLine)

1. บริิกิาริด้้าน์ข้้อมููล (Information Services)

การให้บัริการข้อม่่ล เปั็นธุ์ุรกิจหลักของบัริษัที่ และด้้วยปััจจัยภัายในและภัายนอก ที่ำให้องค�กรต้ัองปัรับัตััวตั่อการเปัล่�ยนแปัลง 

ขอ้ม่ล่ในการตัดั้สนิใจจง่ที่วค่วาม่สำคญัในบัที่บัาที่ของการบัรหิารจดั้การในองค�กร เพั้�อใหค้รอบัคลุม่และเหม่าะสม่กบััสภัาพัการแขง่ขนั  

ระด้บััความ่พัรอ้ม่ของกลุม่่เปัา้หม่ายที่่�อาจแตักตัา่งกนั บัรษิทัี่ได้พ้ัฒันาการใหบ้ัริการใหม้่ค่วาม่หลากหลายอยา่งตัอ่เน้�องเพั้�อใหต้ัรงตัาม่ 

ความ่ตั้องการของล่กค้า โด้ยมุ่่งเน้นในการสร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ และมุ่ม่ม่องใหม่่ๆ ในการบัริหารความ่เส่�ยงและโอกาส ในปััจจุบัันบัริการ 

ข้อม่่ลได้้ม่่ร่ปัแบับัตั่างๆ ด้ังน่�

 1.1 บริการข้้อมู่ลธุุรกิจ (Business Information)

เปั็นบัริการข้อม่่ลบัริษัที่ที่ั�งในปัระเที่ศและตั่างปัระเที่ศ ผ่่านบัริการออนไลน�และออฟไลน� ซึ่่�งเป็ันบัริการสำหรับับัริษัที่เอกชื้น 

หน่วยงานราชื้การ และหน่วยงานธุุ์รกิจโด้ยทัี่�วไปั โด้ยเป็ันการนำเอาแหล่งข้อม่่ลธุุ์รกิจต่ัางๆ ม่าเชื้้�อม่โยงอย่างบั่รณาการ ที่ำให้ 

ผ่่้ใชื้้บัริการสาม่ารถึม่องภัาพัของข้อม่่ลได้้อย่างครบัถึ้วนที่ั�งเชื้ิงล่กและเชื้ิงกว้าง รองรับัผ่่้ใชื้้หลายระด้ับั และตัอบัสนองความ่ตั้องการ 

ของผ่่้ใชื้้งานที่่�แตักตั่างกัน อาที่ิเชื้่น
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• การให้บัริการข้อม่่ลในร่ปัแบับั Web-based application ซึ่่�งม่่ฟังก�ชื้ั�นการใชื้้งานหลัก ด้ังน่�

 - การเข้าถึ่งม่ิตัิของข้อม่่ลจากการเชื้้�อม่โยงที่่�ม่าจากหลายแหล่งข้อม่่ลและม่่ความ่ที่ันสม่ัย

 - การวิเคราะห�ที่างการเงินเชื้ิงล่ก ที่่�ชื้่วยให้ผ่่้ใชื้้สาม่ารถึม่่ความ่เข้าใจความ่ซึ่ับัซึ่้อนของตััวเลขที่างการเงินได้้โด้ยง่าย

 - การแจ้งเตั้อนความ่เปัล่�ยนแปัลง เปั็นแจ้งเตั้อนเหตัุการณ�สำคัญของกลุ่ม่เปั้าหม่ายซึ่่�งอาจจะม่่ผ่ลกระที่บักับัองค�กร 

 - การค้นหากลุ่ม่ล่กค้าตัาม่เง้�อนไข ที่ำให้สาม่ารถึเข้าถึ่งการกระจายตััวของกลุ่ม่เป้ัาหม่ายได้้อย่างชื้ัด้เจนเพั้�อใชื้้ในการ 

  กำหนด้กลยุที่ธุ์�ขององค�กร

 - การส้บัค้นพัิเศษที่่�เพัิ�ม่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัที่างการตัลาด้ 

• การให้บัริการข้อม่่ลในร่ปัแบับัรายงาน 

• การให้บัริการข้อม่่ลในร่ปัแบับัฐานข้อม่่ล ซ่ึ่�งผ้่่ใชื้้สาม่ารถึกำหนด้เง้�อนไขตั่างๆ ที่่�ใชื้้เล้อกข้อม่่ลในฐานข้อม่่ลของบัริษัที่และ 

 จะได้้รับัข้อม่่ลในร่ปัแบับัที่่�ล่กค้าตั้องการ

 1.2 บริการข้้อมู่ลสำหรับสน่ับสนุ่น่การตัดสิน่ใจ (Decision Support Information) 

เปั็นการให้บัริการข้อม่่ลในร่ปัแบับัของระบับัชื้่วยในการตััด้สินใจ ซึ่่�งเปั็นบัริการสำหรับัหน่วยงานขนาด้ใหญ่ เช่ื้น สถึาบัันการเงิน 

ที่่�ม่ค่วาม่จำเปัน็จะตัอ้งใชื้ข้อ้ม่ล่ และม่มุ่ม่องในระด้บััภัาพัรวม่ บัรกิารน่�จะเปัน็บัรกิารที่่�รวม่ถึง่ขอ้ม่ล่ ระบับัแอพัลเิคชื้ั�น ระบับัคอม่พัวิเตัอร� 

และการอัพัเด้ที่ข้อม่่ลให้ที่ันสม่ัย

 1.3 บริการข้้อมู่ลสำหรับการวิิเค์ราะห์ (Analytic Information)

เปั็นการให้บัริการข้อม่่ลในร่ปัแบับัของคะแนน หร้อตััวชื้่�วัด้ โด้ยเป็ันการนำเอาข้อม่่ลที่างธุุ์รกิจและข้อม่่ลที่างการเงินของนิตัิบัุคคล 

ที่่�ม่ใ่นฐานข้อม่ล่ของบัริษทัี่กว่า 260,000 ราย ม่าวเิคราะห�ในเชิื้งสถิึตัแิละแปัลค่าออกม่าเป็ันคะแนน เพั้�อใช้ื้คาด้การณ�ความ่เป็ันไปัได้ ้

ของนิตัิบัุคคลใด้ๆ ท่ี่�จะเกิด้วิกฤตัที่างการเงิน โด้ยนำไปัส่่การล้ม่ละลาย พัิที่ักษ�ที่รัพัย�เด้็ด้ขาด้ การเลิกหร้อฟ้�นฟ่กิจการ เพั้�อให้ 

ผ่่ใ้ชื้ส้าม่ารถึเข้าใจสถึานะการด้ำเนินกจิการของลก่ค้า สาม่ารถึกระจายความ่เส่�ยงและกำหนด้กลยุที่ธุ์�บัริหารความ่เส่�ยงใน Portfolio  

ได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั

2. บริิกิาริด้้าน์กิาริบริิหาริควิามูเสั่�ยง (Risk Management Services)

 2.1 ระบบเพ่�อการบริหารค์วิาม่เสี�ยง (Risk Management Solution)

เปัน็การให้บัริการร่วม่กับับัริษทัี่ชื้ั�นนำจากต่ัางปัระเที่ศในการนำเสนอเคร้�องม่อ้ที่่�ใช้ื้ในการบัริหารความ่เส่�ยงให้แก่สถึาบันัที่างการเงิน  

เชื้่น ระบับัการวิเคราะห�ที่างการเงิน ระบับั Business Rule Engine เปั็นตั้น

 2.2 ที�ปรึกษัาด้าน่การบริหารค์วิาม่เสี�ยง (Risk Management Consultancy)

เปัน็การให้บัริการที่่�ปัรก่ษาด้า้นการบัริหารความ่เส่�ยง โด้ยการนำปัระสบัการณ� และความ่เช่ื้�ยวชื้าญในมุ่ม่ม่องและการวิเคราะห�ข้อม่ล่  

ม่าให้บัริการล่กค้าโด้ยม่่ร่ปัแบับัเปั็นการจัด้การอบัรม่ และให้คำปัร่กษา

3. บริิกิาริอ่�น์ๆ (Other Services)

 3.1 โค์รงการพิเศษั (Special Project)

โครงการพัิเศษ (Special Project) เปั็นโครงการที่่�บัริษัที่ ด้ำเนินการโด้ยอาศัยความ่เชื้่�ยวชื้าญหลักของบัริษัที่ เชื้่น การบัริหารจัด้การ 

ฐานข้อม่่ล การตัรวจสอบัความ่ถึ่กตั้องของข้อม่่ล การพััฒนาระบับัเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ การให้คำปัร่กษาด้้านการบัริหารความ่เส่�ยง 

องค�กร (Risk Management) เป็ันต้ัน ซ่ึ่�งโครงการพิัเศษน่� จะด้ำเนินการภัายใต้ัความ่ต้ัองการเฉพัาะ (Special Requirements) 

ของล่กค้าแตั่ละราย 
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 3.2 บริการติดตาม่หน่ี�การค์้าทั�วิโลก (DebtLine)

บัริษัที่ได้้เสนอบัริการจัด้เก็บัหน่�การค้าอย่างม้่ออาชื้่พั เพั้�อเพัิ�ม่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพัและสภัาพัคล่องที่างการเงินให้แก่กลุ่ม่ล่กค้าของบัริษัที่ 

เพั้�อใหล้ก่คา้ของบัรษิทัี่ได้ร้บััเงนิจากการขายสนิคา้และบัรกิารครบัถึว้น โด้ยยงัคงรกัษาความ่สมั่พันัธุ์�อนัด้ก่บััค่ค่า้ไวไ้ด้ ้โด้ยในปััจจบุันั  

ได้้ม่่การขยายขอบัเขตัการให้บัริการตัาม่หน่�การค้าครอบัคลุม่ 150 ปัระเที่ศที่ั�วโลก

เห้ตุุกิารณ์สัำาคััญของบริษัทั 

พั.ศ. 2538 ก่อตัั�งบัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ 

พั.ศ. 2539 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ ได้้เซึ่็นสัญญากับักรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า กระที่รวงพัาณิชื้ย� ให้บัริการข้อม่่ล 
บัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยนออนไลน�ให้แก่ปัระชื้าชื้นที่ั�วไปั

พั.ศ. 2541 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ ร่วม่ทีุ่นกับั D&B ผ่่้ให้บัริการข้อม่่ลชื้ั�นนำของโลก

พั.ศ. 2546 จด้ที่ะเบั่ยนแปัรสภัาพัเปั็นบัริษัที่ม่หาชื้นจำกัด้

พั.ศ. 2547 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) เข้าที่ำการซึ่้�อขาย ในตัลาด้หลักที่รัพัย� เอ็ม่ เอ ไอ 

พั.ศ. 2549 ก่อตัั�งบัริษัที่ย่อย “บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้” ด้้วยทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 1 ล้านบัาที่ 

พั.ศ. 2551 รางวัล “Bai Pho Business Award” by Sasin 2008 โด้ด้เด้่นในม่ิตัิการสร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ (Value Creation)  
และการให้ความ่สำคัญตั่อล่กค้า (Customer Focus)

พั.ศ. 2551 รางวัล “200 Best Under A Billion” จากนิตัยสาร Forbes Asia ฉบัับัเด้้อนกันยายน 2551 ได้้สำรวจบัริษัที่ 
จด้ที่ะเบั่ยนในภั่ม่ิภัาคเอเชื้่ย แปัซึ่ิฟิก จำนวน 24,155 บัริษัที่ เพั้�อม่อบัรางวัล “200 Best Under A Billion”  
ให้แก่บัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยนที่่�ม่่รายได้้ตั�ำกว่า 1 พัันล้านเหร่ยญสหรัฐ และม่่ผ่ลการด้ำเนินงานโด้ด้เด้่น

พั.ศ. 2551 ร่วม่จัด้ตัั�ง บัริษัที่ เอบัิคส� ด้่เวลลอปัเม่นตั� จำกัด้ ด้้วยสัด้ส่วนการลงทีุ่น 20% จากทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 150 ล้านบัาที่

พั.ศ. 2552 บัริษัที่ได้้รับัการรับัรองม่าตัรฐานระบับับัริหารจัด้การด้้านความ่ม่ั�นคงปัลอด้ภััย สารสนเที่ศ Information  
Security Management System (ISMS) ตัาม่ม่าตัรฐาน ISO/IEC 27001:2005 จากบัริษัที่ บั่โร เวอริที่ัส 
เซึ่อที่ิฟิเคชื้ั�น (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ (BVQI) ถึ้อเปั็นม่าตัรฐานที่่�ด้่ที่่�สุด้ในการจัด้การด้้านระบับัการรักษา 
ความ่ปัลอด้ภััยข้อม่่ลองค�กร นับัเปั็นความ่สำเร็จอ่กขั�นหน่�งของบัริษัที่ ที่่�มุ่่งม่ั�นด้ำเนินธุ์ุรกิจให้บัริการข้อม่่ล 
แก่ล่กค้าได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัและม่่คุณภัาพัเปั็นที่่�ยอม่รับัในระด้ับัสากลอย่างม่้ออาชื้่พั สร้างความ่ม่ั�นใจ 
ให้กับัล่กค้าในการใชื้้บัริการข้อม่่ลของบัริษัที่ได้้เปั็นอย่างด้่

พั.ศ. 2554 D&B Worldwide Network Awards 2011 “Excellence in Information Quality”

พั.ศ. 2554 ก่อตัั�งบัริษัที่ย่อย “บัริษัที่ ไอโบัล จำกัด้” ด้้วยทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 5 ล้านบัาที่ และเสร็จการชื้ำระบััญชื้่ไปัเม่้�อ 
26 ธุ์ันวาคม่ 2556

พั.ศ. 2555 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) ได้้ลงนาม่ตั่ออายุสัญญาให้สิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�ฯ กับักรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า  
กระที่รวงพัาณิชื้ย� ออกไปัอ่ก 5 ปัี (ปัี พั.ศ. 2559 - พั.ศ. 2563) นับัแตั่วันที่่�ครบักำหนด้อายุสัญญา

พั.ศ. 2555 ได้้รับัพัิจารณาข่�นที่ะเบั่ยนผ่่้ค้า กลุ่ม่งานจ้างที่่�ปัร่กษาด้้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการส้�อสาร 
บัริษัที่ ที่่าอากาศยานไที่ย จำกัด้ (ม่หาชื้น) (ที่อที่.) โด้ยได้้รับัการอนุม่ัตัิเม่้�อ 16 สิงหาคม่ 2555

พั.ศ. 2555 ตัิด้อันด้ับั 1 ใน 9 บัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยนในกลุ่ม่ “mai stars” กำไรสุที่ธุ์ิ ม่่กระแสเงินสด้จากการด้ำเนินงาน และ 
ม่่การจ่ายปัันผ่ลตั่อเน้�อง 5 ปัี (ปัี 2550 - 2554) ม่่อันด้ับับัรรษัที่ภัิบัาลตัั�งแตั่ “ด้่” หร้ออย่่ในเกณฑิ� 3 ด้าวข่�นไปั
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พั.ศ. 2555 บัริษัที่ได้้ที่ำสัญญาวางโครงสร้างระบับัเชื้้�อม่ตั่อฐานข้อม่่ลของกรม่บัังคับัคด้่ กระที่รวงยุตัิธุ์รรม่ กับั 
บัริษัที่ ข้อม่่ลเครด้ิตัแห่งชื้าตัิ จำกัด้ โด้ยอายุของสัญญาม่่ผ่ลตัั�งแตั่วันที่่� 1 ม่กราคม่ 2555 ถึ่ง 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 

พั.ศ. 2556 ร่วม่กับัภัาครัฐในการเปัิด้ตััวโครงการใหม่่ “ระบับับัริหารข้อม่่ลข่าวสารจังหวัด้อัจฉริยะ (Smart Province)”  
ระบับัข้อม่่ลข่าวสารจังหวัด้อัจฉริยะ ค้อ ระบับัฐานข้อม่่ลและสารสนเที่ศภั่ม่ิศาสตัร�เชื้ิงบัริหารที่่�ชื้่วยให้เกิด้ 
การเชื้้�อม่โยงของข้อม่ล่ที่กุภัาคส่วน เพั้�อสะท้ี่อนภัาพัในม่ติัต่ิัางๆ บันระบับัแผ่นที่่� เพั้�อใช้ื้ในการวางแผ่นยทุี่ธุ์ศาสตัร� 
ของจังหวัด้หร้อพั้�นที่่�ที่่�ด้่แลให้ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัส่งสุด้

พั.ศ. 2557 ร่วม่ลงทีุ่นกับับัริษัที่ อ่คาร�ที่สตั่ด้ิโอ จำกัด้ ด้้วยสัด้ส่วนการลงทีุ่น 15% ของหุ้นที่ั�งหม่ด้

พั.ศ. 2557 ร่วม่ม่้อกับั บัริษัที่ อาร� เอ็ม่ เอส จำกัด้ (ปัระเที่ศฮ่องกง) เพั้�อเปั็นตััวแที่นร่วม่ในการให้บัริการตัาม่หน่�การค้า 
ในปัระเที่ศไที่ย และ 150 ปัระเที่ศที่ั�วโลก 

พั.ศ. 2557 ได้้รับัการส่งเสริม่การลงทีุ่น ในกิจการ ซึ่อฟตั�แวร� ปัระเภัที่ ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL  
CONTENT ปัระเภัที่ 5.8 กิจการซึ่อฟตั�แวร� เลขที่่�บััตัร 2423(7)/2556

พั.ศ. 2558 บัริษัที่ได้้รับัการรับัรองม่าตัรฐานระบับับัริหารจัด้การด้้านความ่ม่ั�นคงปัลอด้ภััย สารสนเที่ศ Information  
Security Management System (ISMS) ตัาม่ม่าตัรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบัริษัที่ บั่โร เวอริที่ัส 
เซึ่อที่ิฟิเคชื้ั�น (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ (BVQI) ฉบัับัปัรับัปัรุงล่าสุด้ ถึ้อเปั็นม่าตัรฐานที่่�ด้่ที่่�สุด้ในการจัด้การ 
ด้้านระบับัการรักษาความ่ปัลอด้ภััยข้อม่่ลองค�กร 

พั.ศ. 2560 บัริษัที่ได้้รับัรางวัล “องค�กรนวัตักรรม่ยอด้เย่�ยม่ สาขาบัริการ” (Innovative Organization: Service) 
ในงานปัระกาศรางวัลองค�กรนวัตักรรม่ยอด้เย่�ยม่ 2560 ซึ่่�งจัด้ข่�นโด้ยสำนักนวัตักรรม่แห่งชื้าตัิ (องค�การม่หาชื้น)  
และตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย

พั.ศ. 2560 ก่อตัั�งบัริษัที่ย่อย “บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้” ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 15 ล้านบัาที่ 

พั.ศ. 2560 ร่วม่ลงทีุ่นกับับัริษัที่ เพั่ยร� พัาวเวอร� จำกัด้ ด้้วยสัด้ส่วนการลงทีุ่น 10% ของหุ้นที่ั�งหม่ด้

พั.ศ. 2561 บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้” เพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนเปั็น 30 ล้านบัาที่

พั.ศ. 2561 บัริษัที่ผ่่านการปัระเม่ิน CMMI Level 3 (CMMI/DEV3) ซึ่่�งสะที่้อนว่าบัริษัที่ม่่การกำหนด้ม่าตัรฐานขั�นตัอน  
เคร้�องม่้อ และวิธุ์่การด้ำเนินการพััฒนาและปัรับัปัรุงคุณภัาพัซึ่อฟตั�แวร�อย่างตั่อเน้�อง

พั.ศ. 2562 บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้ ได้้รับัรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ปัระเภัที่ 
นวัตักรรม่ด้้านการเงินยอด้เย่�ยม่แห่งปัี

พั.ศ. 2562 ก่อตัั�งบัริษัที่ “Business Information Company Limited” ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 1,000,000 US Dollars 

พั.ศ. 2562 “บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้” เพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนเปั็น 5 ล้านบัาที่

พั.ศ. 2563 บัริษัที่ได้้รับั รางวัล “200 Best Under A Billion” จากนิตัยสาร Forbes Asia สำหรับับัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยน 
ที่่�ม่่รายได้้ตั�ำกว่า 1 พัันล้านเหร่ยญสหรัฐ และม่่ผ่ลการด้ำเนินงานโด้ด้เด้่น

พั.ศ. 2563 ลงนาม่ในบัันที่่กข้อตักลงความ่ร่วม่ม่้อ กับั กรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า เพัิ�ม่เตัิม่อ่ก 1 ฉบัับั โด้ยม่่อายุของสัญญา  
5 ปัี (ปัี พั.ศ. 2564 – พั.ศ. 2568)

พั.ศ. 2564 “บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้” เพัิ�ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนเปั็น 40 ล้านบัาที่
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ บัิซิเนส ออนไลน์ จำากัด (มหาชน) (BOL) 

สถาน่ที�ตั�ง เลขที่่� 1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�น 28 ถึนนพัระราม่ 3 แขวงชื้่องนนที่ร่  
เขตัยานนาวา กรุงเที่พัม่หานคร 10120

ประเภทธุุรกิจ เปั็นผ่่้นำในการให้บัริการข้อม่่ลเพั้�อการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจที่่�ครอบัคลุม่ที่ั�งด้้านโอกาส 
และความ่เส่�ยงในการที่ำธุุ์รกจิ โด้ยให้บัรกิารข้อม่ล่เชิื้งล่กผ่่านซึ่อฟตั�แวร�และแอพัพัลิเคชื้ั�น 
ที่่�ที่ันสม่ัย ตัลอด้จนเปั็นผ้่่ออกแบับัและพััฒนาโซึ่ล่ชัื้�นสำหรับัผ้่่ปัระกอบัการและ 
สถึาบัันการเงิน รวม่ถึ่งเปั็นที่่�ปัร่กษาที่างธุ์ุรกิจที่ั�งในปัระเที่ศและภั่ม่ิภัาคอาเซึ่่ยน

เลข้ที�บัตรส่งเสริม่ 2423(7)/2556 ได้้รับัการส่งเสริม่การลงทีุ่นในกิจการ ซึ่อฟตั�แวร� 
ปัระเภัที่ ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ปัระเภัที่ 5.8 
กิจการซึ่อฟตั�แวร�

เลข้ทะเบียน่บริษััท 0107546000407

โทรศัพท์ +66 2657 3999

โทรสาร +66 2657 3900-1

เวิ็บไซต์บริษััท www.BOL.co.th

ทุน่จดทะเบียน่ 82,050,550 บัาที่

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 82,050,550 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 0.10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 820,505,500 หุ้น

ข�อม้ลัท่ั�วไปของบริษัท่
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การตลัาดำแลัะภาวะการแข่งขันกลัย้ท่ธ์การแข่งขัน 

ในปัี 2564 การแพัร่ระบัาด้ของโรคโควิด้ 19 ยังคงส่งผ่ลกระที่บั 

ตัอ่เศรษฐกจิไที่ยอยา่งตัอ่เน้�อง ซึ่่�งวกิฤตัการณ� COVID-19 ถึอ้เปัน็  

Systematic Risk หร้อ ความ่เส่�ยงที่่�ม่่ผ่ลกระที่บัตั่อตัลาด้ 

ที่ั�งระบับั ส่งผ่ลให้ผ่่้ปัระกอบัการในภัาคธุ์ุรกิจตั้องม่่การปัรับัตััว 

ให้เข้ากับักิจกรรม่ที่างเศรษฐกิจภัายใต้ัฐานวิถึ่ชื้่วิตัใหม่่ หร้อ 

New Normal ตัลอด้จน ตั้องม่่การเพัิ�ม่ความ่ระม่ัด้ระวังในการ 

ตััด้สินใจ เพั้�อชื้่วยลด้ความ่เส่�ยงที่่�อาจจะเกิด้ข่�นในอนาคตั 

ให้ม่ากที่่�สุด้ ข้อม่่ลจ่งถ้ึอเป็ันหน่�งในปััจจัยที่่�ม่่ความ่สำคัญ 

ที่่�ช่ื้วยให้ผ่่ป้ัระกอบัการนำม่าใช้ื้ในการบัรหิารความ่เส่�ยงให้สาม่ารถึ 

ตััด้สินใจได้้อย่างรวด้เร็ว และม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัม่ากข่�น 

นอกจากน่� ภัาคธุุ์รกิจยังม่่การปัรับัตััวในการเที่คโนโลย่ม่าใช้ื้ 

เพั้�อตัอบัโจที่ย�การที่ำธุ์ุรกิจในร่ปัแบับัใหม่่ หร้อ New Normal  

เชื้่น การย้นยันตััวตันในร่ปัแบับัด้ิจิทัี่ล (NDID) การตัรวจสอบั 

ขอ้ม่ล่ลก่คา้ด้ว้ยวธิุ์ท่ี่างอเิลก็ที่รอนกิส� (e-KYC) หรอ้การชื้ำระเงนิ 

แบับัด้ิจิที่ัล ตัลอด้จน ซึ่ัพัพัลายเชื้น 4.0 ส่งผ่ลให้ไม่่เพั่ยงแตั่ 

ม่ค่วาม่ตัอ้งการในการใชื้ข้อ้ม่ล่ที่่�เพัิ�ม่สง่ข่�น แต่ัยงัม่ค่วาม่ตัอ้งการ 

ในการเชื้้�อม่ตั่อหร้อใชื้้ข้อม่่ลในร่ปัแบับัอิ เล็กที่รอนิกส�ที่่� 

เพัิ�ม่ม่ากข่�นอ่กด้้วย

ภาวิะกิารแข่งขัน์

จากการที่่�ภัาคธุ์ุรกิจตั้องม่่การปัรับัตััวให้เข้ากับักิจกรรม่ 

ที่างเศรษฐกิจภัายใตั้ฐานวิถึ่ชื้่วิตัใหม่่ หร้อ New Normal ส่งผ่ล 

ให้ม่่ความ่ตั้องการในการใชื้้ข้อม่่ลโด้ยเฉพัาะข้อม่่ลในร่ปัแบับั 

ด้ิจิที่ัลเพัิ�ม่ส่งข่�นที่ั�งในส่วนของหน่วยงานราชื้การ บัริษัที่เอกชื้น  

และสถึาบัันการเงิน ที่ำให้อุตัสาหกรรม่การขายข้อม่่ลธุ์ุรกิจและ 

เศรษฐกิจ การตัรวจสอบัและปัระเม่ินความ่เส่�ยงที่างธุุ์รกิจ 

ม่ก่ารเตับิัโตัม่ากข่�นจากความ่ต้ัองการใช้ื้ที่่�เพัิ�ม่ข่�น ที่ั�งจากกลุม่่ธุ์รุกจิ 

ที่่�ม่ก่ารใช้ื้บัรกิารข้อม่ล่ธุุ์รกจิอย่่แลว้ และกลุม่่ธุุ์รกจิที่่�ยังไม่เ่คยใช้ื้ 

ข้อม่่ลธุ์ุรกิจในการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจ จะม่่ความ่ตั้�นตััวและ 

เห็นความ่สำคัญของข้อม่่ลธุ์ุรกิจม่ากข่�น อย่างไรก็ตัาม่ ปััจจัย 

และการเตัิบัโตัของความ่ตั้องการใชื้้ข้อม่่ลธุ์ุรกิจจะส่งผ่ลให้ 

การแข่งขันในอุตัสาหกรรม่น่�ส่งข่�นเชื้่นเด้่ยวกัน 

สำหรับัการปัรับัตััวของบัริษัที่ให้สอด้รับัการแข่งขันและภัาวะ 

ตัลาด้ที่่�เปัล่�ยนแปัลงไปั บัริษัที่ได้้เปิัด้ให้บัริการข้อม่่ลนิตัิบัุคคล 

ในรป่ัแบับั API หรอ้การเช้ื้�อม่โยงข้อม่ล่ระหว่างระบับั Corpus X 

ซ่ึ่�งเป็ันระบับัที่่�ให้บัริการข้อม่่ลนิตัิบุัคคลไปัส่่ระบับังานของ 

ผ่่้ใช้ื้บัริการ เพั้�อให้ผ่่้ใช้ื้บัริการสาม่ารถึนำข้อม่่ลไปัใชื้้ในการ 

วิเคราะห�หร้อนำไปัใช้ื้ในระบับังานภัายในของตันเองได้้ทัี่นท่ี่  

และบัริการโซึ่เชื้่ยลบัิซึ่ิเนสแพัลตัฟอร�เพั้�อตัอบัสนองความ่ 

ตั้องการใช้ื้ข้อม่่ลธุุ์รกิจให้ครอบัคลุม่ทุี่กกลุ่ม่เป้ัาหม่ายและ 

ครบัวงจรม่ากยิ�งข่�น หร้อให้บัริการตัาม่ความ่ต้ัองการของล่กค้า 

อย่างแที่้จริง โด้ยเฉพัาะกลุ่ม่ธุ์ุรกิจขนาด้เล็ก หร้อ เอสเอ็ม่อ ่ 

และผ่่้ปัระกอบัรายย่อย ที่่�ไม่่ได้้จด้ที่ะเบั่ยนบัริษัที่ก็สาม่ารถึ 

ใชื้้บัริการแพัลตัฟอร�ม่ด้ังกล่าวได้้ ในขณะที่่�ข้อม่่ลธุ์ุรกิจใน 

ร่ปัแบับัองค�กรขนาด้กลางและขนาด้ใหญ่ ก็ม่่แนวโน้ม่จะ 

ขยายตััวตั่อเน้�องจากปััจจัยสำคัญค้อ กลุ่ม่เปั้าหม่ายม่่ความ่ร่้  

ความ่เข้าใจและเห็นความ่สำคัญของการใชื้้ข้อม่่ลธุ์ุรกิจม่ากข่�น

นอกจากน่� เพั้�อเสริม่ให้ข้อม่่ลธุุ์รกิจของบัริษัที่ม่่ความ่แตักต่ัาง 

และเหน้อกว่าค่่แข่ง บัริษัที่ได้้ม่่แผ่นที่่�จะรวบัรวม่ข้อม่่ลอ้�นๆ 

ที่่�สำคัญในปัระเที่ศไที่ย เช่ื้น Watch List, Sanction List รวม่ถ่ึง 

ข้อม่่ลที่างด้้านเศรษฐศาสตัร�ม่หภัาค ม่าผ่นวกเข้ากับัข้อม่่ล 

ที่างธุ์ุรกิจเด้ิม่ที่่�บัริษัที่ม่่ และนำเอาเคร้�องม่้อวิเคราะห�ที่่�ม่่ 

ความ่ชื้าญฉลาด้ม่าใชื้้ปัระม่วลผ่ล เชื้้�อว่าจะที่ำให้บัริษัที่สาม่ารถึ 

เปั็นผ้่่นำของผ้่่ให้บัริการข้อม่่ลธุุ์รกิจในปัระเที่ศไที่ย และสร้าง 

การเติับัโตัที่ั�งรายได้้และผ่ลกำไรอย่างยั�งย้นในอนาคตัท่ี่าม่กลาง 

การเปัล่�ยนแปัลงของเศรษฐกิจ การเม่้อง และเที่คโนโลย่

1. การให้บัริการข้อม่่ลนิตัิบัุคคลในปัระเที่ศไที่ย

 หน่วยงานท่ี่�ให้บัริการในลักษณะที่่�ใกล้เค่ยงกับับัริการ 

 ของบัริษัที่ ได้้แก่ กรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า กระที่รวง 

 พัาณิชื้ย� และ ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ยที่่�ให้ 

 บัรกิารข้อม่ล่ที่่�จด้ที่ะเบัย่นใน SET และ MAI ในส่วนของ 

 เอกชื้น เชื้่น บัริษัที่ บัรุ๊คเคอร� กรุ๊ปั จำกัด้ (ม่หาชื้น)  

 และ บัริษัที่ สำนักวิจัยอินรา จำกัด้ นอกจากน่�ยังม่ ่

 เวบ็ัไซึ่ตั� www.gohub.biz และ www.dataforthai.com  
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 ที่่�ให้ข้อม่่ลนิตัิบัุคคล เชื้่น ชื้้�อ ที่่�อย่่ และ ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน  

 เปั็นตั้น

2. การให้บัริการข้อม่่ลนิตัิบัุคคลในตั่างปัระเที่ศ

 ล่กค้าของกลุม่่บัริการน่�สว่นใหญ่เป็ันธุุ์รกิจที่่�ม่ก่ารส่งออก 

 สินค้า ซึ่่�งปักตัิธุ์ุรกิจเหล่าน่�อาจใชื้้บัริการที่ด้แที่นในการ 

 บัริหารความ่เส่�ยง เชื้่น การปัระกันการซึ่้�อสินค้า (trade  

 credit insurance) บัรกิารการปัระกนัการสง่ออกเปัน็ตัน้  

 หากม่องถึ่งบัริษัที่ล่กของ BOL อย่าง บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั ่

 (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ แล้วนั�นจะม่่ค่่แข่งที่างตัรง และ 

 ที่างอ้อม่ เชื้่น Bloomberg และ Thomson Reuters  

 ที่่�ใหบ้ัรกิารขอ้ม่ล่นติับิัคุคคลในตัา่งปัระเที่ศ ที่่�เปัน็บัรษิทัี่ 

 จด้ที่ะเบัย่นในตัลาด้ และ บัรษิทัี่ที่่�จดั้อนัด้บััความ่น่าเชื้้�อถึอ้ 

 ที่างการคา้เชื้น่ FICO, Fitch, Moody’s และ Standard  

 and Poor (S&P)

3. การให้บัริการด้้านข่าว และ ข้อม่่ลธุ์ุรกิจ

 ในปัจัจบุันันั�นม่ห่นว่ยงานที่ั�งของรฐับัาล และ เอกชื้นที่่�ให ้

 ข้อม่ล่ข่าวสาร และ บัที่วิจยัที่างธุุ์รกจิเช่ื้น สภัาหอการค้าไที่ย 

 สภัาอตุัสาหกรรม่แหง่ปัระเที่ศ บัรษิทัี่ อนิโฟเควสที่� จำกดั้  

 และ ศ่นย�วิจัยธุ์นาคารกสิกรไที่ย เปั็นตั้น แตั่การให ้

 บัริการข่าวสารของที่างบัริษัที่นั�นเปั็นการรวบัรวม่จาก 

 แหล่งข่าวจากที่ั�งใน และ ตัา่งปัระเที่ศ พัรอ้ม่ที่ั�งม่บ่ัริการ 

 สง่ขอ้ความ่เตัอ้น หากม่ข่่าวสารที่่�เก่�ยวขอ้งกับัธุ์รุกจิ หรอ้  

 บัุคคล ที่่�เปั็นที่่�สนใจของผ่่้ใชื้้บัริการ

กิลยุทัธ์กิารตุลาด

กิลยุทัธ์ด้้าน์กิาริบริิกิาริ

ในปีัที่่�ผ่่านม่า บัรษัิที่ได้้เริ�ม่นำเที่คโนโลยใ่หม่่ๆ เข้าม่าใช้ื้เป็ันส่วนหน่�ง 

ของการที่ำธุ์ุรกิจที่ั�งในเร้�องของ Artificial Intelligence, Cloud  

Computing Service และ Big Data ท่ี่�เก่�ยวข้องกับับัริษัที่ 

ม่ากที่่�สดุ้ และทุี่กภัาคส่วนตัา่งใหค้วาม่สนใจและตั้�นตัวัตัอ่เร้�องน่� 

เปัน็อยา่งม่าก เน้�องจากโลกธุุ์รกจิในปัจัจุบันัและอนาคตัใช้ื้ขอ้ม่ล่ 

เปั็นเคร้�องม่้อสำคัญในการขับัเคล้�อนองค�กร หร้อ Data-Driven  

เพัราะผ่่้บัริโภัค ล่กค้า หร้อ กลุ่ม่เปั้าหม่ายม่่พัฤตัิกรรม่ที่่�ซึ่ับัซึ่้อน 

ม่ากข่�น บัรษัิที่จง่จดั้เตัรย่ม่ความ่พัร้อม่ที่ั�งในส่วนของการหาความ่ร้่ 

ความ่เข้าใจ และเคร้�องม่้อในการบัริหารจัด้การข้อม่่ลขนาด้ใหญ่  

โด้ยหน่�งในพัันธุ์กิจหลักของบัริษัที่ ค้อ การเปั็นองค�กรนวัตักรรม่ 

ที่างด้้าน Data Analytics 

นอกจากเที่คโนโลย่ใหม่่แล้ว บัริษัที่ยังม่องหาธุ์ุรกิจในอนาคตั 

เพั้�อตั่อยอด้ ได้้แก่ ธุ์ุรกิจปัระเภัที่ Fintech หร้อ Financial  

Technology บัริษัที่ม่องเห็นโอกาสจ่งได้้จัด้ตัั�งบัริษัที่ บั่โอแอล  

ด้ิจิตัอล จำกัด้ เพั้�อคิด้ค้นและพััฒนานวัตักรรรม่บัริการใหม่่ 

บันเที่คโนโลย่ใหม่่ และบัริษัที่ยังได้้ร่วม่ลงทีุ่นในบัริษัที่ เพั่ยร� 

พัาวเวอร� จำกัด้ ซึ่่�งเปั็น fintech startup ปัระกอบัธุ์ุรกิจหลัก 

เก่�ยวกบััการเปัน็ตัวักลางในการปัล่อยสินเชื้้�อสว่นบัคุคลออนไลน�  

บัรษิทัี่ เอไอ แลบ็ั จำกดั้ ท่ี่�ใหบ้ัรกิาร จดั้ที่ำ ออกแบับั พัฒันา โปัรแกรม่ 

คอม่พิัวเตัอร�และแอพัพัลิเคชื้ั�นโด้ยใชื้้เที่คโนโลย่ปััญญาปัระด้ิษฐ�  

(Artificial Intelligence or AI) และบัริษัที่ คร่เด้น เอเชื้่ย จำกัด้  

ที่่�ให้บัริการ e-Signature และ e-KYC ซึ่่�งการลงทีุ่นของบัริษัที่ 

ถึอ้เป็ันการเข้าส่่ม่ติัใิหม่ข่องการให้บัรกิารข้อม่ล่ของบัริษทัี่ อก่ที่ั�ง 

ยังเป็ันจุด้เริ�ม่ตั้นของการจัด้เก็บัข้อม่่ลในร่ปัแบับั Big Data 

เพั้�อนำม่าใช้ื้วเิคราะห�พัฤติักรรม่ของผ่่บ้ัริโภัค รวม่ที่ั�งปัรบััปัรงุบัรกิาร 

ให้สอด้คล้องกับัความ่ตั้องการของผ่่้บัริโภัค 

สำหรับัการขยายขอบัเขตัการด้ำเนินธุุ์รกิจไปัในกลุ่ม่ปัระเที่ศ 

เอเซ่ึ่ยตัะวันออกเฉ่ยงใตั้ หร้อ AEC เพั้�อรองรับัการเปัิด้เสร่ 

ปัระชื้าคม่เศรษฐกจิอาเซึ่ย่น บัริษทัี่ยังคงด้ำเนนิการอยา่งตัอ่เน้�อง 

เพั้�อขยายขอบัเขตัการให้บัริการข้อม่ล่ที่างธุุ์รกิจแก่บัริษทัี่ สถึาบันั 

การเงินในปัระเที่ศและตั่างปัระเที่ศ ซึ่่�งจะที่ำให้เกิด้การขยายตััว 

ที่างธุ์ุรกิจตั่อไปัในอนาคตั

 

กิลยทุัธ์ด้้าน์กิาริจัด้จำาหน่์ายและช่่องทัางกิาริจัด้จำาหน่์าย

แนวที่างในการด้ำเนินกลยุที่ธุ์�น่� ค้อ การเข้าถ่ึงกลุ่ม่ล่กค้าเป้ัาหม่าย 

ให้ม่ากที่่�สุด้ และกลุ่ม่เป้ัาหม่ายตั้องเข้าถ่ึงปัระโยชื้น�ที่่�จะได้้รับั 

อย่างแที่้จริงจากการใช้ื้บัริการข้อม่่ลธุุ์รกิจ รวม่ถึ่งการเข้าถึ่ง 

ชื้่องที่างการจัด้จำหน่ายก็เปั็นเร้�องสำคัญ ซ่ึ่�งบัริษัที่ได้้แบ่ังการ 

ด้ำเนินงานออกเป็ัน 2 แนวที่างหลกั ค้อ 1. การด้ำเนินการใหล่้กคา้ 

กลุ่ม่เป้ัาหม่ายร่้จักผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการของบัริษัที่จากชื้่องที่าง 

ตั่างๆ ที่ั�งออนไลน� ได้้แก่ เว็บัไซึ่ตั� โซึ่เชื้่ยลม่่เด้่ย และออฟไลน�  

ได้้แก่ เอกสารการขาย การเข้าร่วม่งานแสด้งสินค้าต่ัางๆ 2. การเข้าถึง่ 

กลุ่ม่ล่กค้าเปั้าหม่ายโด้ยตัรงผ่่านเคร้�องม่้อที่างการตัลาด้ ได้้แก่  

จด้หม่ายที่่�ส่งตัรงถึ่งล่กค้า (direct mail) และ จด้หม่ายตัรง 

ถึ่งล่กค้าแบับัอิเล็กที่รอนิกส� (Electronic direct mail) การใชื้ ้

พันักงานขายที่างโที่รศัพัที่� (Telesales) 
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เน้�องจากปััจจุบัันม่่ผ่่้ใชื้้อินเที่อร�เน็ตัเปั็นจำนวนม่ากในการค้นหา 

ข้อม่่ลต่ัางๆ บัริษัที่จ่งได้้ด้ำเนินการจัด้ที่ำ Digital Marketing  

บันส้�อโซึ่เชื้่ยล ได้้แก่การ Boost Post ใน Facebook การซึ่้�อ  

Google Ads เพั้�อแนะนำผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการของบัริษัที่ 

ผ่า่นช่ื้องที่างออนไลน�ต่ัางๆ ให้เขา้ถึง่กลุม่่ลก่ค้าเป้ัาหม่ายม่ากที่่�สุด้ 

ซึ่่�งกลยุที่ธุ์�ด้ังกล่าวปัระสบัความ่สำเร็จเปั็นอย่างด้่ ม่่ล่กค้าสนใจ 

ตัิด้ตั่อผ่่านชื้่องที่างตั่างๆ เข้าม่าสอบัถึาม่ข้อม่่ลและตััด้สินใจซึ่้�อ 

ผ่ลิตัภััณฑิ�ของบัริษัที่ในที่่�สุด้

 

กิลยทุัธ์ด้้าน์ส่ังเสัริิมูกิาริข้าย

1. บัรษิทัี่ม่แ่นวที่างในการจัด้ที่ำโครงการ Referral Program 

 เพั้�อเปั็นการกระตัุ้นให้ล่กค้าเก่าบัอกตั่อล่กค้าใหม่ ่

 ที่่�ยังไม่่เคยเข้าม่าใชื้้บัริการผ่่านที่างแพัลตัฟอร�ม่ไลน�  

 (LINE) ซ่ึ่�งเปัน็หน่�งใน Social Media Platform ท่ี่�ม่ค่นใชื้้ 

 ม่ากที่่�สุด้ในปัระเที่ศไที่ย เพั้�อใหส้าม่ารถึเข้าถึง่กลุ่ม่ล่กค้า 

 เป้ัาหม่ายได้้ในวงกว้างม่ากยิ�งข่�น รวม่ถึ่งสร้างความ่ 

 น่าเชื้้�อถึอ้ให้กับับัริษัที่อ่กด้้วย

2. การสง่พันกังานฝา่ยขายเขา้อบัรม่เพัิ�ม่เตัมิ่เก่�ยวกบััที่กัษะ 

 การขาย การต่ัอรองที่างการค้า และ การวิเคราะห� 

 งบัการเงินชื้ั�นส่งนั�น ที่ำให้พันักงานม่่ความ่ร่้และ 

 ความ่สาม่ารถึในหน้าที่่� นอกจากน่�ยงัเป็ันการเสริม่ความ่ร่ ้

 และ ความ่น่าเชื้้�อถึอ้ต่ัอลก่ค้าเม่้�อที่ำการนำเสนอบัริการ

3. บัริษัที่ได้้ม่่การกำหนด้อัตัรา commission และ  

 incentive สำหรับัพันักงานขายเปั็นรายบัุคคลและ 

 รายกลุ่ม่ ซ่ึ่�งชื้่วยกระตัุ้นระยะเวลาการปัิด้ยอด้ขาย 

 และ การที่ำงานเปั็นที่่ม่ด้้วย

กิลยทุัธ์ด้้าน์ริาคา

บัรษิทัี่ได้้กำหนด้ราคาผ่ลติัภัณัฑิ�และบัรกิารให้ตัรงกบััความ่ต้ัองการ 

ของล่กค้าที่่�ม่่ความ่หลากหลายม่ากข่�น เพั้�อให้ล่กค้าตััด้สินใจซึ่้�อ 

ได้้ง่ายม่ากข่�น หร้อสาม่ารถึเล้อกซ้ึ่�อตัาม่การใช้ื้งานอย่างแท้ี่จริง  

และเห็นว่าการใช้ื้ผ่ลิตัภััณฑิ�หร้อบัริการของบัริษัที่คุ้ม่ค่าตั่อเงิน 

ที่่�เสย่ไปั รวม่ถ่ึงการจัด้ราคาเพั้�อส่งเสริม่การขายให้เกิด้การที่ด้ลอง 

ใชื้้สำหรับัล่กค้าใหม่่ และเม่้�อล่กค้าปัระทัี่บัใจก็จะม่่การบัอกต่ัอ 

ถึ่งผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการของบัริษัที่อันจะเป็ันท่ี่�ม่าของล่กค้า 

ที่่�เพัิ�ม่ข่�นอย่างตั่อเน้�องในอนาคตั 

นอกจากน่� บัริษัที่ได้้ปัรับัอัตัราค่าบัริการระบับั Corpus X ข่�น  

จากระบับั Corpus ที่่�มุ่่งเน้นที่างด้้าน B2B Data Analytics  

เพั้�อให้ผ่่้ใช้ื้บัริการสาม่ารถึเพัิ�ม่ข่ด้ความ่สาม่ารถึในการวิเคราะห� 

ข้อม่่ลล่กค้า 

ที่างด้้านบัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ ได้้ม่่การจัด้การ 

บัริการใหม่่ๆ โด้ยควบัรวม่หลากหลายบัริการแล้วขายในแบับั  

Solution เพั้�อให้ล่กค้าเห็นถึ่งปัระโยชื้น� คุณค่าของบัริการ 

ได้้ชัื้ด้เจนม่ากยิ�งข่�น ส่งผ่ลให้ล่กค้าตััด้สินใจซ้ึ่�อได้้ง่ายข่�น และ 

ในม่่ลค่าที่่�ส่ง

ลักษัณะลูกค์้า

ล่กค้าในกลุ่ม่บัริษัที่เอกชื้นนั�นถึ้อสัด้ส่วนม่ากที่่�สุด้ รองลงม่าค้อ  

สถึาบันัการเงนิ หน่วยงานราชื้การ และ การศก่ษา ที่ั�งน่�บัรษิทัี่ยงัคง 

มุ่่งมั่�นที่่�จะขยายฐานล่กค้าใหม่่ในกลุ่ม่วิสาหกิจขนาด้กลางและ 

ขนาด้ย่อม่ที่่�กระจายตััวอย่่ที่ั�วปัระเที่ศ

กิารจัดห้าผลิตุภัณฑ์์ห้รือบริกิาร

กิาริจัด้หาและพััฒน์าข้้อมููลข้องบริิษััทั

เน้�องจากบัริษทัี่ปัระกอบัธุุ์รกิจให้บัริการและพัฒันาข้อม่ล่นิติับัคุคล 

ที่่�จด้ที่ะเบั่ยนในปัระเที่ศไที่ยผ่่านระบับัออนไลน�และออฟไลน� 

ด้ังนั�น ฐานข้อม่่ลของบัริษัที่จะตั้องม่่ความ่ที่ันสม่ัยและม่ ่

ความ่นา่เช้ื้�อถึอ้ ด้ว้ยเหตันุ่� ฐานขอ้ม่ล่จง่เปัน็องค�ปัระกอบัที่่�สำคญั 

ของบัริษัที่ ในปััจจุบััน บัริษัที่ม่่แหล่งข้อม่่ล ด้ังตั่อไปัน่�

1. กรม่พััฒนาธุุ์รกิจการค้า กระที่รวงพัาณิชื้ย� : ข้อม่่ล 

 นิตัิบัุคคลที่่�จด้ที่ะเบั่ยนในปัระเที่ศไที่ย และงบัการเงิน 

2. หนังส้อพัิม่พั� : ข้อม่่ลข่าวสารจากหนังส้อพัิม่พั�ทัี่�ง 

 ภัาษาไที่ยและภัาษาอังกฤษชื้ั�นนำกว่า 20 ฉบัับั 

 โด้ยการจัด้เก็บัข้อม่่ลตัาม่ชื้้�อบัริษัที่ และอุตัสาหกรรม่ 

3. Payment Information : ระบับับัริหารเครด้ิตั ซึ่่�ง 

 ผ่่้ใชื้้งานสาม่ารถึนำข้อม่่ลอายุล่กหน่�เข้าระบับัเพั้�อ 

 วิเคราะห�ค่่ค้าของตันเองได้้ รวม่ถึ่งเปั็นการแลกเปัล่�ยน 

 ขอ้ม่ล่ระหวา่งสม่าชื้กิด้ว้ยกนั เพั้�อสรา้งม่ล่คา่ใหก้บััขอ้ม่ล่ 

 ตั่อการวิเคราะห�เครด้ิตัล่กค้าม่ากข่�น 

4. D&B : ข้อม่่ลนิตัิบัุคคลตั่างปัระเที่ศ

5. ขอ้ม่ล่จากการสัม่ภัาษณ�กับัแหล่งข้อม่ล่โด้ยตัรงเพั้�อให้ได้ ้

 ข้อม่่ลที่่�ถึ่กต้ัอง ที่ันสมั่ยและข้อม่่ลอ้�นๆ นอกเหน้อจาก 

 ข้อม่่ลที่่�ได้้รับัจากหน่วยงานราชื้การ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

กิาริจัด้หาคอมูพัิวิเตอริ์ และอุปกิริณ์์ทัางไอทั่ 

บัริษัที่จัด้ให้ม่่อุปักรณ�คอม่พัิวเตัอร�และระบับัซึ่อฟตั�แวร� และ 

ฮาร�ด้แวร� ที่่�ม่่ความ่ทัี่นสม่ัยและม่่จำนวนที่่�พัอเพั่ยงต่ัอการ 

ด้ำเนินงานของบัริษัที่ ที่่�ผ่่านม่าบัริษัที่จัด้ให้ม่่การเปัร่ยบัเที่่ยบั 

ข้อเสนอและราคาของผ่่้จัด้จำหน่ายแต่ัละราย เพั้�อพิัจารณา 

คัด้เล้อกข้อเสนอที่่�ด้่ที่่�สุด้

งาน์ทั่�ยังไม่่ได้สั่งม่อบ 

 - ไม่่ม่่ – 
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โครงสร�างรายไดำ�

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

เปรียบัเที่่ยบัรายได�
2562 2563 2564

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

บัริการด้้านข้อม่่ล  383,368 71% 390,906 62%  418,118 64%

บัรกิารด้้านการบัรหิารความ่เส่�ยง  60,594 11% 137,823 22%  139,135 21%

บัริการอ้�นๆ  64,023 12% 66,850 11%  50,750 8%

รายได้้อ้�น (รายได้้ด้อกเบั่�ยรบัั 
เงินปัันผ่ล และอ้�นๆ)  30,135 6% 30,626 5% 42,482 7%

รายได้รวิม่  538,120 100%  626,205 100% 650,485 100%



48 แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

ท่รัพย์สินท่่�ใช้�ในการประกอบธ้รกิจ

ทัรัพัย์สัิน์ถาวิรห้ลักิ 

บัรษัิที่และบัรษัิที่ยอ่ย ไม่ม่่ท่ี่่�ด้นิเปัน็ของตันเอง โด้ยอาคารสำนกังานเชื้า่พั้�นที่่�จากบัรษิทัี่ ที่นุศรส่ยาม่ จำกดั้ เพั้�อเปัน็ที่่�ที่ำการสำนกังาน 

ตัั�งอย่่ที่่� ชื้ั�น 8, 9 และ 28 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ม่่พั้�นที่่�ที่ั�งสิ�น 1,575 ตัารางเม่ตัร นอกจากน่� บัริษัที่ได้้เช่ื้าพ้ั�นที่่�เพั้�อใช้ื้เป็ัน 

ศ่นย�ข้อม่่ลสำรอง (Backup site) ตัั�งอย่่ที่่� ชื้ั�น 2 อาคาร B2 ถึนนเจริญนคร ม่่พั้�นที่่�ที่ั�งสิ�น 96 ตัารางเม่ตัร

กิ. สั่วิน์ปริับปริุงอาคาริและอุปกิริณ์์

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 ที่รัพัย�สินถึาวรของบัริษัที่ และบัริษัที่ย่อย สาม่ารถึสรุปัได้้ด้ังน่�

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)
สินที่รัพิย์ ม้ลคั่าที่างบััญช่ ลักษณะกรรมสิที่ธิ�

ส่วนปัรับัปัรุงอาคาร 24,734 เจ้าของ

อุปักรณ�สำนักงาน 12,138 เจ้าของ

คอม่พัิวเตัอร�และอุปักรณ� 86,563 เจ้าของ

ยานพัาหนะ 14,375 เจ้าของ

สินที่รัพัย�ระหว่างตัิด้ตัั�ง - เจ้าของ

รวิม่ 137,810

หัก ค์่าเส่�อม่ราค์าสะสม่ (104,632)

มู่ลค์่าสุทธุิตาม่บัญช่ี 33,178

ข้. สัิน์ทัริัพัย์ไมู่มู่ตัวิตน์

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 สินที่รัพัย�ไม่่ม่่ตััวตันของบัริษัที่ และบัริษัที่ย่อย สาม่ารถึสรุปัได้้ด้ังน่�

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)
สินที่รัพิย์ ม้ลคั่าที่างบััญช่ ลักษณะกรรมสิที่ธิ�

โปัรแกรม่คอม่พัิวเตัอร� 161,804 เจ้าของ

โปัรแกรม่คอม่พัิวเตัอร�ระหว่างพััฒนา 3,116 เจ้าของ

รวิม่ 164,920

หัก ค์่าตัดจำหน่่ายสะสม่ (116,471)

มู่ลค์่าสุทธุิตาม่บัญช่ี 48,449
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น์โยบายเงิน์ลงทัุน์ของบริษัทั

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 บัริษัที่ม่่เงินลงทีุ่นตัาม่รายละเอ่ยด้ข้างล่างด้ังน่�

• เงนิลงทุี่นในบัริษทัี่รว่ม่ ได้แ้ก่ บัรษิทัี่ เอบิัคส� ด้เ่วลลอปัเม่นตั� จำกัด้ โด้ยม่ทุ่ี่นจด้ที่ะเบัย่น 150,000,000 บัาที่ และถึอ้หุน้โด้ยบัริษทัี่  

 ในอัตัราร้อยละ 20 บัริษัที่ร่วม่แห่งน่� ได้้จด้ที่ะเบั่ยนจัด้ตัั�งกับักระที่รวงพัาณิชื้ย� เม้่�อวันที่่� 9 ธุ์ันวาคม่ 2551 เปั็นบัริษัที่ 

 ที่่�จัด้ตัั�งข่�นม่าโด้ยม่่วัตัถึุปัระสงค�เพั้�อด้ำเนินธุ์ุรกิจที่างด้้านอสังหาริม่ที่รัพัย� ซึ่่�งรวม่ถึ่งการลงทีุ่นในที่่�ด้ิน อาคารสำนักงาน 

 เพั้�อให้กลุ่ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นและล่กค้าที่ั�วไปัเชื้่าพั้�นที่่� ตัลอด้จนด้ำเนินการบัริหารจัด้การอาคาร 

• เงนิลงที่นุในการรว่ม่คา้ ได้แ้ก่ บัรษิทัี่ บัซิึ่เินส อนิฟอร�เม่ชื้ั�น จำกดั้ โด้ยม่ท่ี่นุจด้ที่ะเบัย่น 1 ลา้นเหรย่ญสหรฐัอเม่รกิา และถึอ้หุน้ 

 โด้ยบัริษัที่ ในอัตัราร้อยละ 50 เป็ันบัริษัที่ที่่�จัด้ตัั�งข่�นม่าโด้ยม่่วัตัถึุปัระสงค�ในการให้บัริการข้อม่่ลเพั้�อการตััด้สินใจที่างธุุ์รกิจ 

 ผ่่านซึ่อฟตั�แวร�และแอพัพัลิเคชื้ั�นที่่�ที่ันสม่ัย ตัลอด้จนโซึ่ล่ชื้ั�นสำหรับัผ่่้ปัระกอบัการและสถึาบัันการเงิน 

• เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ย่อย ได้้แก่ บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 40,000,000 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่  

 ในอัตัราร้อยละ 100 บัริษัที่ย่อยได้้จด้ที่ะเบั่ยนจัด้ตัั�งกับักระที่รวงพัาณิชื้ย�เม่้�อวันที่่� 5 ม่กราคม่ 2560 

• เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ย่อย ได้้แก่ บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 5,000,000 บัาที่ และถึ้อหุ้น 

 โด้ยบัริษัที่ ในอัตัราร้อยละ 100 บัริษัที่ย่อยได้้จด้ที่ะเบั่ยนจัด้ตัั�งกับักระที่รวงพัาณิชื้ย�เม่้�อวันที่่� 22 ม่่นาคม่ 2549 

• เงินลงทีุ่นในหุ้นสาม่ัญของบัริษัที่ ข้อม่่ลเครด้ิตัแห่งชื้าตัิ จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 250,000,000 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่  

 ในอัตัราร้อยละ 12.25 และม่่นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ ซึ่่�งเปั็นกรรม่การของบัริษัที่ ด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การในบัริษัที่ด้ังกล่าวด้้วย  

 บัริษัที่แห่งน่�ปัระกอบัธุ์ุรกิจหลักเก่�ยวกับัการให้บัริการข้อม่่ลเครด้ิตับั่โรแก่สถึาบัันการเงินและปัระชื้าชื้นที่ั�วไปั

• เงินลงทีุ่นในหุ้นสาม่ัญของบัริษัที่ อ่คาร�ที่สต่ัด้ิโอ จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบ่ัยน 15,831,190 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่  

 ในอตััรารอ้ยละ 16.71 โด้ยม่น่างสาวอนิทิี่รา อนิที่รุตัันา กรรม่การบัรหิารของบัรษิทัี่ ด้ำรงตัำแหนง่กรรม่การในบัรษิทัี่ด้งักลา่วด้ว้ย  

 บัริษัที่แห่งน่�ปัระกอบัธุ์ุรกิจให้บัริการออกแบับัพััฒนาและให้คำปัร่กษาที่างด้้านระบับั Web-Based Application และระบับั  

 Enterprise Location- Based Application แบับัครบัวงจร

• เงินลงทีุ่นในหุ้นสาม่ัญของบัริษัที่ เพ่ัยร� พัาวเวอร� จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 27,950,000 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่  

 ในอตััรารอ้ยละ 6.89 โด้ยม่น่างสาวอนิที่ริา อนิที่รุตัันา กรรม่การบัรหิารของบัรษิทัี่ ด้ำรงตัำแหนง่กรรม่การในบัรษิทัี่ด้งักลา่วด้ว้ย  

 บัริษัที่แห่งน่� ปัระกอบัธุ์ุรกิจหลักเปั็นตััวกลางในการปัล่อยสินเชื้้�อส่วนบัุคคล และ SMEs ออนไลน� ที่่�ให้ผ่่้ก่้เชื้้�อม่ตั่อโด้ยตัรง 

 กับันักลงทีุ่น

• เงินลงทีุ่นในหุ้นสาม่ัญของบัริษัที่ เอไอ แล็บั จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 2,000,000 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่ ในอัตัรา 

 ร้อยละ 19 โด้ยม่่นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การของบัริษัที่ ด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การในบัริษัที่ด้ังกล่าวด้้วยบัริษัที่แห่งน่� 

 ปัระกอบัธุ์ุรกิจให้บัริการ จัด้ที่ำ ออกแบับั พััฒนา โปัรแกรม่คอม่พัิวเตัอร�และแอพัพัลิเคชื้ั�นโด้ยใชื้้เที่คโนโลย่ปััญญาปัระด้ิษฐ�  

 (Artificial Intelligence)

• เงินลงทีุ่นในหุ้นของบัริษัที่ คร่เด้น เอเชื้่ย จำกัด้ โด้ยม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 1,405,000 บัาที่ และถึ้อหุ้นโด้ยบัริษัที่ ในอัตัรา 

 รอ้ยละ 10 โด้ยม่น่างสาวอนิที่ริา อนิที่รุตัันา กรรม่การบัริหารของบัริษทัี่ ด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การในบัรษิทัี่ด้งักล่าวด้ว้ย บัรษิทัี่แหง่น่� 

 ปัระกอบัธุ์ุรกิจให้บัริการ ระบับัลายเซึ่็นออนไลน� (eSignature) และระบับัพัิส่จน�และย้นยันตััวตันที่างด้ิจิตัอล

งาน์ทั่�ยังไม่่ได้สั่งม่อบ

ไม่่ม่่

ข้อพัิพัาทัทัางกิฎห้ม่าย

ในระยะเวลา 3 ปัี ที่่�ผ่่านม่า บัริษัที่ไม่่ม่่คด้่ข้อพัิพัาที่ที่างกฎหม่าย
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร�างการถืือห้�นของกลั้่มบริษัท่

บริษัท่ ดำ่ แอนดำ์ บ่ (ประเท่ศไท่ย) จำากัดำ

บริษัท่ เอบิคส์ ดำ่เวลัลัอปเมนต์ จำากัดำ

บริษัท่ ข�อม้ลัเครดำิตแห่งช้าติ จำากัดำ

BUSINESS INFORMATION Co., Ltd. 
(ประเท่ศเวียดำนาม)

บริษัท่ อ่คาร์ท่สต้ดำิโอ จำากัดำ

บริษัท่ เพียร์ พาวเวอร์ จำากัดำ

บริษัท่ บ่โอแอลั ดำิจิตอลั จำากัดำ

บริษัท่ เอไอ แลั็บ จำากัดำ

บริษัท่ ครีเดำน เอเช้ีย จำากัดำ

100%

100%

50%

20%

19%

16.71%

12.25%

10%

6.89%
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 รายละเอ่ยดของบริษัทัย่อย

ชื�อบัริษัที่ย่อย บัริษัที่ ด่ แอนด์ บั่ (ประเที่ศึไที่ย) จำากัด 

สถาน่ที�ตั�ง เลขที่่� 1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�น 28 ถึนนพัระราม่ 3 แขวงชื้่องนนที่ร่  
เขตัยานนาวา กรุงเที่พัม่หานคร 10120

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการข้อม่่ลธุุ์รกิจที่ั�งไที่ยและต่ัางปัระเที่ศ ให้คำปัร่กษา และให้บัริการวิเคราะห� 
ความ่เส่�ยง และโอกาสที่างการตัลาด้

โทรศัพท์ +66 2657 3939

โทรสาร +66 2657 3901

เวิ็บไซต์บริษััท www.dnbthailand.co.th

ทุน่จดทะเบียน่ 5,000,000 บัาที่ 

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 2,000,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 500,000 หุ้น

ชื�อบัริษัที่ย่อย บัริษัที่ บั่โอแอล ดิจิตอล จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง เลขที่่� 1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�น 28 ถึนนพัระราม่ 3 แขวงชื้่องนนที่ร่  
เขตัยานนาวา กรุงเที่พัม่หานคร 10120

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการแพัลตัฟอร�ม่สำหรับัการที่ำธุ์ุรกิจออนไลน� (MatchLink) เพั้�อจัด้ที่ำ  
Business Matching สำหรับัเชื้้�อม่โยงผ่่้ซ้ึ่�อ ผ่่้ขายในการที่ำธุุ์รกิจ การเข้าถึ่งแหล่ง 
เงินทีุ่น ตัลอด้จนสนับัสนุนกิจกรรม่ที่างธุ์ุรกิจในด้้านต่ัางๆ สำหรับัผ่่้ปัระกอบัการ  
เพั้�อลด้ขั�นตัอนการที่ำงาน และสร้างโอกาสที่างธุ์ุรกิจ

เลข้ที�บัตรส่งเสริม่ 60-0193-1-00-2-0 ได้้รับัการส่งเสริม่การลงทีุ่นในกิจการ ซึ่อฟตั�แวร� 
ปัระเภัที่ ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ปัระเภัที่ 5.7.2
กิจการพััฒนา ENTERPRISE SOFTWARE และ/หร้อ DIGITAL CONTENT

โทรศัพท์ +66 2657 3949

โทรสาร +66 2657 3901

ทุน่จดทะเบียน่ 40,000,000 บัาที่

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 35,000,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 4,000,000 หุ้น
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอ่ยดของบริษัทัร่วิม่

ชื�อบัริษัที่ร่วม บัริษัที่ เอบัิคัส์ ด่เวลลอปเมนต์ จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง เลขที่่� 131 ถึนนราษฏิร�บั่รณะ แขวงราษฏิร�บั่รณะ เขตัราษฏิร�บั่รณะ  

กรุงเที่พัม่หานคร 10140 

ประเภทธุุรกิจ ด้ำเนินธุุ์รกิจที่างด้้านอสังหาริม่ที่รัพัย� ซึ่่�งรวม่ถ่ึงการลงทุี่นในที่่�ดิ้น อาคารสำนักงาน  
เพั้�อให้กลุ่ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นและล่กค้าที่ั�วไปัเช่ื้าพั้�นที่่� ตัลอด้จนด้ำเนินการบัริหารจัด้การ 
อาคาร

ทุน่จดทะเบียน่ 150,000,000 บัาที่

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 150,000,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 15,000,000 หุ้น

ความ่เปั็นม่าในการจัด้ตัั�ง บัริษัที่ เอบัิคส� ด้่เวลลอปัเม่นตั� จำกัด้ (ABIKS) จัด้ตัั�งข่�นเม่้�อวันที่่� 9 ธุ์ันวาคม่ 2551 โด้ยม่่วัตัถึุปัระสงค� 

ในการบัริหารจัด้การที่่�ด้ิน และให้เชื้่าอาคารสำนักงาน ม่่รายชื้้�อผ่่้ถึ้อหุ้น และสัด้ส่วนการถึ้อหุ้น ด้ังน่�

ลำาดับั รายชื�อผู้้�ถืือหุ�น
สัดส่วนการถืือหุ�น

(ร�อยละ)
จำานวนหุ�นที่่�ถืือ

(หุ�น)
ม้ลคั่าหุ�นที่ั�งหมด

(บัาที่)

1. บัริษัที่ กลุ่ม่แอด้วานซึ่� ร่เสริชื้� จำกัด้ 20.00% 3,000,000 30,000,000

2. บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 20.00% 3,000,000 30,000,000

3. บัริษัที่ เอสว่โอเอ จำกัด้ (ม่หาชื้น) 20.00% 3,000,000 30,000,000

4. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ 19.999% 2,999,999 29,999,990

5. แอพัซึ่่ลอน เวนเจอร�ส พั่ที่่อ่ แอลที่่ด้่ 20.00% 3,000,000 30,000,000

6. นางสาวพััชื้รา เก่ยรตัินันที่วิม่ล 0.0001% 1 10

รวิม่ 100% 15,000,000 150,000,000

การเข้าร่วม่ลงทุี่นของบัริษัที่ใน ABIKS เน้�องจาก บัริษัที่ปัระสงค�จะม่่อาคารสำนักงานเป็ันของตันเอง แต่ัการลงทุี่นพััฒนา 

อสังหาริม่ที่รัพัย�ของตันเองจำเปั็นตั้องใชื้้เงินลงทีุ่นจำนวนม่าก ซึ่่�งบัริษัที่ไม่่ปัระสงค�จะใชื้้เงินลงทีุ่นจำนวนม่ากในธุ์ุรกิจที่่�ไม่่ใชื้่ 

ธุ์รุกจิหลกัของตัน ด้งันั�น จง่ปัระสงค�ที่่�จะเขา้รว่ม่ลงทุี่นในบัรษิทัี่ที่่�ด้ำเนนิธุ์รุกจิด้า้นน่� โด้ยเขา้รว่ม่ลงที่นุกบัั ผ่่ล้งที่นุรายอ้�นๆ ฝา่ยจดั้การ 

ได้้พัิจารณาอย่างรอบัคอบัแล้ว เห็นว่า ABIKS ม่่ที่่�ดิ้นที่่�สาม่ารถึพััฒนาเป็ันที่่�ตัั�งอาคารสำนักงานต่ัอไปัในอนาคตัได้้ และม่่นักลงทุี่น 

ที่่�จะสาม่ารถึร่วม่ลงทีุ่นได้้ โด้ยบัริษัที่สาม่ารถึลงทีุ่นในสัด้ส่วนที่่�เหม่าะสม่ จ่งได้้ลงทีุ่นใน ABIKS

ที่ั�งน่� การที่่�คณุม่นิที่ร� องิค�ธุ์เนศ เขา้รว่ม่ลงที่นุด้ว้ยจะเปัน็ปัระโยชื้น�ตัอ่บัรษิทัี่ เพัราะธุ์รุกจิของ ABIKS จำเปัน็ตัอ้งใชื้เ้งนิลงที่นุจำนวนม่าก  

และการหาผ่่ล้งที่นุที่่�สนใจรายอ้�นรว่ม่ลงที่นุด้ว้ย และม่เ่งนิลงที่นุจำนวนม่ากเปัน็การยาก ด้งันั�น การที่่�คณุม่นิที่ร� องิค�ธุ์เนศ ตักลงเขา้รว่ม่ 

ลงทีุ่น ที่ำให้ ABIKS ม่่เงินลงทีุ่นเพั่ยงพัอ นอกจากน่� คุณม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ ยังเปั็นผ่่้ถึ้อหุ้นของบัริษัที่ด้้วย ย่อม่จะบัริหารจัด้การธุ์ุรกิจ 

ให้เปั็นปัระโยชื้น�ตั่อบัริษัที่ด้้วยเชื้่นกัน
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ข้อมู่ลของน์ิตุิบุคัคัลทั่�บริษัทั ถือหุ้้น์ตุั�งแตุ่ร้อยละ 10 ข้�น์ไป

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ อ่คัาร์ที่สต้ดิโอ จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง เลขที่่� 129 ถึนนพัระราม่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตัห้วยขวาง กรุงเที่พัม่หานคร 10310

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการออกแบับั พััฒนาและให้คำปัร่กษาที่างด้้านระบับั Web-Based Application  
และระบับั Enterprise Location-Based Application แบับัครบัวงจร 

โทรศัพท์ +66 2643 0807-9 

โทรสาร +66 2643-0810

เวิ็บไซต์บริษััท www.ecartstudio.com 

ทุน่จดทะเบียน่ 15,831,190 บัาที่

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 14,612,190 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 1,461,219 หุ้น

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ ข�อม้ลเคัรดิตแห่งชาติ จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง 100/28-29 อาคารสาธุ์รนครที่าวเวอร� ชื้ั�น 18 ถึนนสาที่รเหน้อ แขวงส่ลม่ เขตับัางรัก  
กรุงเที่พัม่หานคร 10500

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการข้อม่่ลเครด้ิตัแก่สถึาบัันการเงินและปัระชื้าชื้นที่ั�วไปั

โทรศัพท์ +66 2095 5800 

โทรสาร +66 2095 5801-2

เวิ็บไซต์บริษััท www.ncb.co.th

ทุน่จดทะเบียน่ 250,000,000 บัาที่ 

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 250,000,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 25,000,000 หุ้น

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ เอไอ แล็บั จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง 25 ซึ่อยเจริญนคร 14 ถึนนเจริญนคร แขวงคลองตั้นไที่ร เขตัคลองสาน  
กรุงเที่พัม่หานคร 10600

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการ จัด้ที่ำ ออกแบับั พััฒนา โปัรแกรม่ คอม่พัิวเตัอร�และแอพัพัลิเคชื้ั�น 
โด้ยใชื้้เที่คโนโลย่ปััญญาปัระด้ิษฐ� (Artificial Intelligence or AI)

ทุน่จดทะเบียน่ 2,000,000 บัาที่ 

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 2,000,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 200,000 หุ้น
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ คัรีเดน เอเช่ย จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง 9/22 ถึนน ราชื้พัฤกษ� แขวงบัางระม่าด้ เขตัตัลิ�งชื้ัน กรุงเที่พัม่หานคร 10170

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการระบับัเซึ่็นเอกสารออนไลน� และระบับัพัิส่จน�และย้นยันตััวตันที่างด้ิจิตัอล

ทุน่จดทะเบียน่ 1,405,500 บัาที่ 

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 1,405,500 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 100 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 10,810 หุ้น

หุ้นบัุริม่สิที่ธุ์ิ จำนวน 3,240 หุ้น

บริษัทัร่วิม่คั้า

ชื�อบัริษัที่ BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED
(บัริษัที่ บัิซิเนส อินฟอร์เมชั�น จำากัด)

สถาน่ที�ตั�ง Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square,

Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

ประเภทธุุรกิจ ให้บัริการข้อม่่ลเพั้�อการตััด้สินใจที่างธุ์ุรกิจผ่่านซึ่อฟตั�แวร�และแอพัพัลิเคชื้ั�นที่่�ที่ันสม่ัย  
ตัลอด้จนโซึ่ล่ชื้ั�นสำหรับัผ่่้ปัระกอบัการและสถึาบัันการเงิน 

ทุน่จดทะเบียน่ 1,000,000 US Dollars 

ชื�อบัริษัที่ บัริษัที่ เพิียร์ พิาวเวอร์ จำากัด

สถาน่ที�ตั�ง 1-7 อาคารซึ่ิลลิค เฮ้าส� ชื้ั�น 5 ห้อง 1 บั่ ถึนนส่ลม่ แขวงส่ลม่ เขตับัางรัก 
กรุงเที่พัม่หานคร 10500

ประเภทธุุรกิจ ปัระกอบัธุ์ุรกิจหลักเก่�ยวกับั ตััวกลางในการปัล่อยสินเชื้้�อส่วนบัุคคลและ SMEs ออนไลน�  
ที่่�ให้ผ่่้ก่้เชื้้�อม่ตั่อโด้ยตัรงกับันักลงทีุ่น

โทรศัพท์ +66 2026 3514

เวิ็บไซต์บริษััท www.peerpower.co.th

ทุน่จดทะเบียน่ 27,950,000 บัาที่

ทุน่ที�ออกและช่ำระแล้วิ 27,950,000 บัาที่

มู่ลค์่าหุ้น่ที�ตราไวิ้หุ้น่ละ 10 บัาที่

ช่น่ิดและจำน่วิน่หุ้น่ที�จำหน่่ายแล้วิ หุ้นสาม่ัญ จำนวน 2,795,000 หุ้น

อื�น์ๆ
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ข�อม้ลัหลัักท่รัพย์แลัะผู้้�ถืือห้�น

จำาน์วิน์ทัุน์จดทัะเบ่ยน์ และทัุน์ชำำาระแล้วิ

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 บัริษัที่ม่่ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยนจำนวน 82,050,550 บัาที่ โด้ยแบั่งเปั็นหุ้นสาม่ัญจำนวน 820,505,500 หุ้น ม่่ลค่า 

ที่่�ตัราไว้หุ้นละ 0.10 บัาที่ และม่่ทีุ่นชื้ำระแล้วจำนวน 82,050,550 บัาที่

ริายช่่�อผูู้้ถื่อหุ้น์ริายใหญ่่

รายชื้้�อผ่่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัด้ส่วนการถึ้อหุ้นของบัริษัที่ ณ วันที่่� 30 ธุ์ันวาคม่ 2564 ด้ังน่�

ลำาดับั ชื�อผู้้�ถืือหุ�น จำานวนหุ�น % การถืือหุ�น

1. CTOS DIGITAL BERHAD 185,844,400 22.65

2. บัริษัที่ กลุ่ม่แอด้วานซึ่� ร่เสิร�ชื้ จำกัด้* 134,688,000 16.42

3. DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD 71,250,000 8.68

4. นายวิศณุ สุกุลพัิเชื้ฐรัตัน� 58,666,200 7.15

5. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ* 49,083,400 5.98

6. บัริษัที่ ธุ์นาคารกรุงเที่พั จำกัด้ (ม่หาชื้น) 32,845,000 4.00

7. บัริษัที่ แพัน แปัซึ่ิฟิค คอนซึ่ัลแตันที่� จำกัด้* 30,484,000 3.72

8. UBS AG LONDON BRANCH 23,573,500 2.87

9. นางปัริญญา ขันเจริญสุข 21,280,000 2.59

10. นายฮารกิชื้ิน ที่ันวาน่ 20,000,000 2.44

11. ผ่่้ถึ้อหุ้นรายย่อยอ้�นๆ 192,791,000 23.50

รวิม่ทั�งสิ�น่ 820,505,500 100.00

* นายมิ่นที่ร� อิงค�ธุ์เนศ ถ้ึอหลักที่รัพัย�ในนาม่ตันเอง และถึ้อหลักที่รัพัย�ผ่่านนิตัิบัุคคล 2 บัริษัที่ ค้อ บัริษัที่ กลุ่ม่แอด้วานซึ่� ร่เสิร�ชื้ จำกัด้ บัริษัที่ แพัน แปัซิึ่ฟิค  
คอนซึ่ัลแตันที่� จำกัด้ รวม่หลักที่รัพัย�ที่่�ถึ้อ คิด้เปั็นร้อยละ 26.12

น์โยบายกิาริจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล 

บัริษัที่ม่่นโยบัายจ่ายเงินปัันผ่ลในอัตัราไม่่ตั�ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุที่ธุ์ิปัระจำปีัที่่�ปัรากฏิในงบัการเงินรวม่หลังหักภัาษ่เงินได้ ้

นติับิัคุคล อย่างไรกต็ัาม่ บัรษิทัี่อาจจะกำหนด้ใหก้ารจา่ยเงินปันัผ่ลม่อั่ตัราที่่�นอ้ยกวา่อตััราที่่�กำหนด้ขั�นตัน้ได้ ้หากบัริษทัี่ม่ค่วาม่จำเปัน็ 

ที่่�จะต้ัองนำเงินกำไรสุที่ธิุ์จำนวนดั้งกล่าวม่าใช้ื้เพั้�อขยายการด้ำเนินงานของบัริษัที่ต่ัอไปั โด้ยการจ่ายเงินปัันผ่ลต้ัองไม่่เกินกว่ากำไร 

สะสม่ของงบัการเงินเฉพัาะกิจการ

กิาริออกิหลักิทัริัพัย์อ่�น์

ไม่่ม่่
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ปัจจัยความเส่�ยง

ปััจจัยความ่เส่�ยง (ความ่เส่�ยงหลัก) เปั็นปััจจัยที่่�บัริษัที่พัิจารณาเห็นว่าอาจส่งผ่ลกระที่บัตั่อการด้ําเนินงานของบัริษัที่ ที่ั�งน่�ความ่เส่�ยง 

และความ่ไม่่แน่นอนอ้�นที่่�บัริษัที่ม่ิได้้กล่าวถึ่ง จัด้เปั็นความ่เส่�ยงที่่�ไม่่ม่่นัยสำคัญ หร้อเปั็นความ่เส่�ยงที่่�บัริษัที่ไม่่อาจคาด้หม่ายได้้ 

การบริหารจัดการคัวามเส่�ยง

1. คัวิาม่เสั่�ยงใน์ดา้น์คัวิาม่ปลอดภยัของฐาน์ข้อมู่ล

บัริษัที่ปัระกอบัธุ์ุรกิจให้บัริการข้อม่่ล ข่าวสาร ฐานข้อม่่ลถึ้อเปั็น 

สินที่รัพัย�ที่่�สำคัญของบัริษัที่ ด้ังนั�น หากข้อม่่ลของบัริษัที่ 

เกดิ้ความ่เสย่หายในด้้านการสญ่หาย หรอ้การลักลอบัเข้าฐานข้อม่ล่ 

(Hacking) เพั้�อขโม่ยหร้อที่ำลายข้อม่่ล หร้อจากการท่ี่�ระบับั 

เครอ้ข่ายของบัริษทัี่ม่ป่ัญัหา จะม่ผ่่ลกระที่บัต่ัอการให้บัรกิารและ 

การด้ำเนินงานของบัริษัที่ 

 

มูาตริกิาริเพั่�อลด้ควิามูเสั่�ยง

บัริษัที่กำหนด้เป็ันนโยบัายและระเบั่ยบัปัฏิิบััติัในการรักษา 

ความ่ปัลอด้ภััยของข้อม่่ลและการด้่แลระบับัเคร้อข่าย บัริษัที่ 

ม่ก่ารสำรองขอ้ม่ล่ที่กุวนัอยา่งเปัน็ระเบัย่บัและชื้ดั้เจน โด้ยจดั้เกบ็ั 

ที่่�บัริษัที่ และที่่�ศ่นย�ข้อม่่ลสำรอง (Backup Site) ซึ่่�งที่ั�งสองแห่ง 

ม่ร่ะบับัการรกัษาความ่ปัลอด้ภัยัอยา่งรดั้กมุ่ บัรษิทัี่กำหนด้รายช้ื้�อ 

ผ่่้ที่่�ได้้รับัอนุญาตัและระด้ับัการเข้าถ่ึงฐานข้อม่่ลอย่างชื้ัด้เจน  

ม่่การใช้ื้ Access Card ท่ี่�ใช้ื้ได้้เฉพัาะในแต่ัละชัื้�น โที่รที่ัศน� 

วงจรปิัด้ การพิัม่พั�ลายนิ�วม่อ้รหัสผ่า่น (Finger Scan) ในการบันัที่ก่ 

การเข้า-ออกทีุ่กครั�ง เปั็นตั้น

บัริษัที่ยังม่่การตัรวจสอบั ปัรับัปัรุงระบับัการที่ำงานที่ั�งในด้้าน 

เคร้อข่าย ฮาร�ด้แวร� และซึ่อฟตั�แวร�อย่่ตัลอด้เวลา โด้ยจัด้ให้ม่่ 

เจ้าหน้าที่่�รับัผิ่ด้ชื้อบัด้่แลการที่ำงานของระบับั เพั้�อควบัคุม่ 

ไม่่ให้ระบับัเคร้อข่ายของบัริษัที่ขัด้ข้อง รวม่ถ่ึงป้ัองกันไม่่ให้ม่ ่

การลักลอบัเขา้ระบับัหรอ้ฐานขอ้ม่ล่ของบัริษทัี่ นอกจากน่� บัรษิทัี่ 

ได้้ตัิด้ตัั�ง Firewall ซึ่่�งเปั็นระบับัม่าตัรฐานสากลในการปั้องกัน 

การลักลอบัเข้าระบับัหร้อฐานข้อม่่ลโด้ยไม่่ได้้รับัอนุญาตัของ 

บัคุคลภัายนอก ซึ่่�งที่่�ผ่า่นม่าบัรษิทัี่ยงัไม่เ่คยปัระสบักบััเหตักุารณ� 

ด้ังกล่าว

ในปัี 2551 บัริษัที่ได้้เริ�ม่เข้าส่่โครงการความ่ม่ั�นคงปัลอด้ภััย 

สารสนเที่ศ และได้้รับัการรับัรองม่าตัรฐานระบับับัริหารจัด้การ 

ด้้านความ่มั่�นคงปัลอด้ภััยสารสนเที่ศ Information Security  

Management System (ISMS) ตัาม่ม่าตัรฐาน ISO/IEC27001:2005  

จาก บัริษัที่ บ่ัโร เวอริที่ัส เซึ่อทิี่ฟิเคชัื้�น (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้  

เม่้�อเด้้อนมิ่ถึุนายน 2552 ปััจจุบัันบัริษัที่ได้้ม่่การปัรับัปัรุงและ 

ผ่่านการรับัรองเป็ันม่าตัรฐาน ISO/IEC27001:2013 โด้ยม่่การ 

สอบัที่านม่าตัรฐานด้ังกล่าวเปั็นปัระจำทีุ่กปัี

2. คัวิาม่เสั่�ยงจากิกิารพั่�งพัาข้อมู่ลจากิภาคัรัฐ

ปััจจุบัันข้อม่่ลหลักที่่�บัริษัที่นำม่าใช้ื้ในการพััฒนาบัริการต่ัางๆ  

ของบัริษัที่ เปั็นข้อม่่ลพั้�นฐานที่่�ได้้รับัจากหน่วยงานภัาครัฐ ได้้แก่  

กรม่พััฒนาธุ์ุรกิจการค้า กระที่รวงพัาณิชื้ย� โด้ยบัริษัที่นำข้อม่่ล 

พั้�นฐานด้งักล่าวม่าพัฒันาเป็ันข้อม่ล่เชื้งิปัระยกุตั� เพั้�อนำไปัให้บัริการ 

แก่ล่กค้า ความ่เส่�ยงที่่�เกิด้จากการพ่ั�งพัาข้อม่่ลจากภัาครัฐ 

อาจม่่ผ่ลกระที่บัตั่อบัริการของบัริษัที่ในหลายด้้าน ได้้แก่  

ความ่ถึก่ตัอ้งและความ่ทัี่นสม่ยัของขอ้ม่ล่ การที่่�ไม่ไ่ด้ก้ารสนบััสนนุ 

ข้อม่่ลจากหน่วยงานของรัฐ เปั็นตั้น

มูาตริกิาริเพั่�อลด้ควิามูเสั่�ยง 

บัริษัที่ได้้ม่่การปัระสานงานกับัหน่วยงานภัาครัฐอย่างใกล้ชื้ิด้  

ที่ั�งในด้้านการช่ื้วยกันตัรวจสอบัและแก้ไขข้อม่่ลที่่�ไม่่ถึ่กต้ัอง  

เปั็นการช่ื้วยที่ำให้ข้อม่่ลของที่างราชื้การม่่ความ่ถึ่กต้ัองทัี่นสมั่ย 

อ่กที่างหน่�ง นอกจากนั�น บัริษัที่ยังด้ำเนินการหาแหล่งข้อม่่ล 

เพัิ�ม่เตัิม่จากที่่�อ้�นอย่างสม่�ำเสม่อ ได้้แก่ การเก็บัรวบัรวม่ข้อม่่ล 

จากการสัม่ภัาษณ� การวิจัยและแบับัสอบัถึาม่ต่ัางๆ เป็ันตั้น  

รวม่ที่ั�งพััฒนาข้อม่่ลออกไปัในเชื้ิงปัระยุกตั� และวิเคราะห�เชิื้งล่ก 

ม่ากกว่าการให้บัริการข้อม่่ลที่ั�วไปั
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3. คัวิาม่เสั่�ยงจากิกิารแข่งขัน์

เน้�องจากปััจจุบัันเปั็นยุคของข้อม่่ลข่าวสาร การให้บัริการข้อม่่ล 

ผ่า่นอนิเตัอร�เนต็ัม่ก่ารขยายวงกวา้งอยา่งรวด้เรว็ ม่ค่วาม่เปัน็ไปัได้ ้

ว่าอาจม่่ผ่่้ปัระกอบัการรายอ้�น เข้าม่าให้บัริการที่่�ม่่ลักษณะ 

ใกล้เค่ยงกับัการให้บัริการข้อม่่ลข่าวสารของบัริษัที่

มูาตริกิาริเพั่�อลด้ควิามูเสั่�ยง

บัริษัที่ตัระหนักถึ่งปัระโยชื้น�ของผ่่้ใชื้้ข้อม่่ลเปั็นหลัก จาก 

ปัระสบัการณ�ที่่�บัริษัที่ให้บัริการข้อม่่ลธุ์ุรกิจม่ากกว่า 20 ปัี 

ปัระกอบักับับัริษทัี่ม่แ่ผ่นงานการวิจยัและพัฒันาข้อม่ล่อย่างเป็ัน 

ร่ปัแบับัและตั่อเน้�อง พัร้อม่ทัี่�งม่่การพััฒนาบัุคลากรของบัริษัที่ 

ในด้้านการอบัรม่หลักสต่ัรต่ัางๆ การเดิ้นที่างไปัด้ง่านและเที่คโนโลย ่

ตัา่งๆ ที่ั�งในปัระเที่ศและตัา่งปัระเที่ศ โด้ยนำม่าปัรบััปัรงุนโยบัาย 

การด้ำเนินธุุ์รกิจและกลยุที่ธุ์�ของบัริษัที่ เพั้�อสร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ 

ให้แก่บัริการท่ี่�สาม่ารถึตัอบัสนองความ่ต้ัองการของผ้่่ใช้ื้ 

ได้้เป็ันอย่างด้่ นอกจากนั�น บัริษัที่ยังได้้ รับัการสนับัสนุน 

จากพัันธุ์ม่ิตัรที่างธุ์ุรกิจ ซึ่่�งส่วนใหญ่เปั็นบัริษัที่ที่่�ให้บัริการ 

ข้อม่่ลธุ์ุรกิจชื้ั�นนำของโลก ในการปัระชืุ้ม่แลกเปัล่�ยนความ่ร่้ 

ที่างด้า้นธุุ์รกจิอย่างสม่�ำเสม่อ เพั้�อนำความ่ร่ใ้หม่ ่ๆ  ม่าพััฒนาบัริการ 

ของบัริษัที่ในเชื้ิงปัระยุกตั�ตั่อไปั

4. บริษทััตุ้องพ่ั�งพัาผูบ้ริห้ารและบคุัลากิรฝ่่ายบริห้าร 
 อาวุิโสั และธุรกิจิของบรษิทััอาจไดร้บัผลกิระทับ  
 ห้ากิบริษทััไม่ส่ัาม่ารถรักิษาบุคัลากิรเห้ล่าน์่� ห้รอื 
 ไม่่ม่่บุคัลากิรทั่�เห้ม่าะสัม่ม่าแทัน์ได้

ในปััจจุบัันบัริษัที่บัริหารงานโด้ยกลุ่ม่ผ่่้บัริหารและพันักงาน 

อาวุโสจํานวนหน่�ง ซ่ึ่�งส่วนใหญ่ม่่ปัระสบัการณ�การที่ํางาน 

ที่่�ยาวนานในบัริษัที่ ซึ่่�งเปั็นการยากที่่�จะหาบัุคคลม่าที่ด้แที่นได้้  

ด้ังนั�นหากบัริษัที่ตั้องส่ญเส่ยบัุคลากรอาวุโส และไม่่สาม่ารถึ 

หาบัุคลากรใหม่่ท่ี่�ม่่คุณสม่บััตัิเหม่าะสม่อย่างเพั่ยงพัอม่าที่ด้แที่น 

ได้ท้ี่นัที่ว่งที่ ่อาจส่งผ่ลกระที่บัในที่างลบัต่ัอธุ์รุกจิ ฐานะที่างการเงิน 

ผ่ลการด้ําเนินงาน และโอกาสในที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่

มูาตริกิาริเพั่�อลด้ควิามูเสั่�ยง

บัริษัที่เชื้้�อว่าการเตัิบัโตัอย่างต่ัอเน้�อง และความ่สําเร็จโด้ย 

ส่วนใหญ่ข่�นอย่กั่บัความ่สาม่ารถึของบัรษิทัี่ที่่�จะรกัษาบัคุลากรที่่�ม่่ 

คณุสม่บัตัั ิและม่ป่ัระสบัการณ�ด้า้นการบัริหาร การขาย การตัลาด้  

และการผ่ลิตั รวม่ถ่ึงความ่สาม่ารถึที่่�จะฝึกอบัรม่พันักงาน เพั้�อให้ 

สาม่ารถึปัฏิิบััตัิงานด้้านการผ่ลิตั และการจําหน่ายผ่ลิตัภััณฑิ� 

ของบัริษทัี่ได้อ้ยา่งม่ป่ัระสิที่ธุ์ภิัาพั โด้ยบัรษิทัี่ได้จ้ดั้ให้ม่ก่ารอบัรม่ 

และสนับัสนุนการเร่ยนร่้อย่างตั่อเน้�อง 

5. คัวิาม่เสั่�ยงเกิ่�ยวิกัิบกิารปฏิิบัตุิตุาม่กิฎห้ม่าย 
 วิ่าด้วิยกิารคัุ้ม่คัรองข้อมู่ลสั่วิน์บุคัคัล

ผ่ลติัภััณฑิ�และบัริการหลักของบัริษทัี่เก่�ยวข้องกับัข้อม่ล่ที่างธุุ์รกิจ 

และขอ้ม่ล่ของนติับิัคุคล แตัผ่่ลติัภัณัฑิ�และบัรกิารบัางสว่นเก่�ยวกบัั 

ข้อม่่ลส่วนบุัคคล เช่ื้น รายละเอ่ยด้ของผ้่่ถึ้อหุ้นและกรรม่การ 

ของนิตับิัคุคล บัรษิทัี่จง่ม่ห่น้าที่่�ตัอ้งเกบ็ัรวบัรวม่ ใช้ื้ เปัดิ้เผ่ย และ 

ปัระม่วลผ่ลขอ้ม่ล่สว่นบัคุคลตัาม่หลกัเกณฑิ�และเง้�อนไขที่่�กำหนด้ 

ในพัระราชื้บัญัญตััคิุม้่ครองขอ้ม่ล่สว่นบัคุคล พั.ศ. 2562 (“พั.ร.บั.  

คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคล”) ซ่ึ่�งม่่การเล้�อนการใชื้้บัังคับับัางบัที่ 

บััญญัตัิออกไปัให้ม่่ผ่ลใช้ื้บัังคับัตัั�งแต่ัวันที่่� 1 ม่ิถึุนายน 2565  

การไม่ป่ัฏิบิัติััตัาม่ พั.ร.บั. คุม้่ครองข้อม่ล่ส่วนบัคุคล อาจกอ่ให้เกดิ้ 

ความ่รับัผ่ิด้ที่างแพั่ง ที่างอาญา และที่างปักครองได้้

แม่้ว่าปััจจุบัันยังไม่่ม่่การออกหลักเกณฑิ�และกำหนด้ม่าตัรฐาน 

เก่�ยวกับัการปัฏิิบััตัิตัาม่ พั.ร.บั. คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคล บัริษัที่ 

ตัระหนักถึ่งความ่เส่�ยงและผ่ลกระที่บัเก่�ยวกับัการปัฏิิบััติัตัาม่ 

พั.ร.บั. คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบุัคคล บัริษัที่จ่งจัด้ให้ม่่ม่าตัรการ 

เพั้�อลด้ความ่เส่�ยงด้ังกล่าวตั่อไปั

มูาตริกิาริเพั่�อลด้ควิามูเสั่�ยง

บัริษัที่ได้้จัด้ให้ม่่การที่บัที่วนนโยบัายและระเบั่ยบัของบัริษัที่ 

เก่�ยวกับัการเก็บัรวบัรวม่ ใช้ื้ เผ่ยแพัร่ และปัระม่วลผ่ลข้อม่่ล 

ที่างธุ์ุรกิจและข้อม่่ลส่วนบัุคคล ตัลอด้จนปัระเมิ่นผ่ลกระที่บั 

อันอาจเกิด้ข่�นจากการให้บัริการข้อม่่ลซ่ึ่�งเก่�ยวข้องกับัข้อม่่ล 

ส่วนบัุคคล ซ่ึ่�งปัรากฏิว่าความ่เส่�ยงจากความ่รับัผิ่ด้ตัาม่ พั.ร.บั.  

คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคลนั�นอย่่ในระด้ับัตั�ำ 

บัริษัที่ได้้ปัรับัปัรุงนโยบัาย ข้อกำหนด้และเง้�อนไขเก่�ยวกับั 

การใหบ้ัรกิารขอ้ม่ล่ ขอ้สัญญา และระเบัย่บัของบัริษทัี่เก่�ยวกบััการ 

เก็บัรวบัรวม่ ใช้ื้ เผ่ยแพัร่ และปัระม่วลผ่ลข้อม่่ลที่างธุ์ุรกิจและ 

ข้อม่่ลส่วนบุัคคล ตัลอด้จนกำหนด้ม่าตัรการคุ้ม่ครองข้อม่่ล 

ส่วนบุัคคลเพัิ�ม่เตัมิ่ รวม่ถ่ึงแต่ังตัั�งเจ้าหน้าที่่�คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัคุคล 

เพั้�อให้การด้ำเนินการที่่�เก่�ยวกับัการคุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบุัคคล 

ของบัริษทัี่เป็ันไปัด้ว้ยความ่เรย่บัร้อย และสอด้คล้องกับักฎหม่าย
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การบริหารจัดำการความเส่�ยง 

การบัริหารจัด้การความ่เส่�ยงเปั็นเคร้�องม่้อท่ี่�สำคัญที่่�ที่ำให้เกิด้ 

ความ่ม่ั�นใจว่า ความ่เส่�ยงที่ั�งหม่ด้ม่่ผ่ลกระที่บัสำคัญ ที่ั�งจาก 

ภัายในและภัายนอกท่ี่�ม่่ตั่อการบัรรลุวัตัถึุปัระสงค�ขององค�กร  

จะได้้รับัการพิัจารณาและด้ำเนินการให้หม่ด้ไปัหร้อลด้น้อยลง  

ซึ่่�งจะที่ำให้ผ่ลการด้ำเนินงานม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพัและปัระสิที่ธิุ์ผ่ล  

แตั่ที่ั�งน่� การบัริหารความ่เส่�ยงด้ังกล่าว นอกจากจะตั้องม่่การ 

ด้ำเนินการที่ั�วที่ั�งองค�กรแบับับั่รณาการ ยังตั้องให้ความ่สำคัญ 

ในการกำหนด้ผ่่้รับัผิ่ด้ชื้อบัตั่อกิจกรรม่การควบัคุม่ (Control  

Activities) รวม่ถึ่งได้้ม่่การตัิด้ตัาม่การด้ำเนินการที่่�ม่่อย่ ่

ในปัจัจบุันั (Monitoring) เพั้�อใหม้่ั�นใจได้ว้า่การจดั้การความ่เส่�ยง  

ม่ค่ณุภัาพั ม่ค่วาม่เหม่าะสม่ และการบัริหารความ่เส่�ยงได้น้ำไปัใช้ื้ 

ที่กุระด้บััขององค�กร ม่ก่ารรายงานความ่เส่�ยงที่ั�งหม่ด้ที่่�ม่ผ่่ลกระที่บั 

สำคญัต่ัอการบัรรลวุตััถึปุัระสงค�ขององค�กรต่ัอผ่่บ้ัรหิารที่่�รบััผิ่ด้ชื้อบั  

และท้ี่ายสุด้ม่่สารสนเที่ศและการส้�อสาร (Information & 

Communication) แก่บัุคลากรทีุ่กคนให้ได้้รับัร่้และเข้าใจอย่าง 

ที่ั�วถ่ึง จะสาม่ารถึชื้่วยให้บุัคลากรท่ี่�เก่�ยวข้องสาม่ารถึตัอบัสนอง 

ตั่อเหตัุการณ�ได้้อย่างรวด้เร็วและม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัยิ�งข่�น โด้ยม่่ 

การกำหนด้เปั็นนโยบัายการบัริหารจัด้การความ่เส่�ยง ซึ่่�งมุ่่งเน้น 

การพััฒนาระบับับัริหารจัด้การความ่เส่�ยงตัาม่แนวที่างการกำกับั 

ด้่แลกิจการที่่�ด้่ (Good Corporate Governance)

สำหรบััปัระเภัที่ความ่เส่�ยงในที่กุระด้บััขององค�กร แบัง่ความ่เส่�ยง 

ที่่�อาจส่งผ่ลตั่อการด้ำเนินธุ์ุรกิจโด้ยตัรง ออกเปั็น 4 ด้้าน ได้้แก่

1. คัวิาม่เส่ั�ยงด้าน์กิารดำาเน์ิน์งาน์ (Operational  
 Risk) 

เปั็นความ่เส่�ยงที่่�เกิด้จากการปัฏิิบััตัิงานทุี่กๆ ขั�นตัอน โด้ย 

ครอบัคลุม่ถึ่งปััจจัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับักระบัวนการในการที่ำงาน  

อปุักรณ�เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ บัคุลากรในการปัฏิบิัตัังิาน ซึ่่�งอาจ 

สง่ผ่ลกระที่บัต่ัอการปัฏิบิัติัังานขององค�กรได้ ้ที่ั�งน่� บัรษิทัี่ได้ม้่ก่าร 

กำหนด้ขั�นตัอนการด้ำเนนิงานที่่�ชื้ดั้เจน รวม่ถึง่ม่่ม่าตัรการในการ 

ด้่แลการด้ำเนินงานของหน่วยงานต่ัางๆ ที่่�อาจก่อให้เกิด้ความ่ 

เส่ยหายตั่อองค�กรได้้อย่างตั่อเน้�อง เพั้�อให้การปัฏิิบััตัิงานเปั็นไปั 

อย่างถึ่กตั้องและเหม่าะสม่

2. คัวิาม่เสั่�ยงด้าน์เทัคัโน์โลย่สัารสัน์เทัศ (IT Risk) 

เปั็นความ่เส่�ยงที่่�เกิด้ข่�นกับัทุี่กองค�กรในปััจจุบััน ความ่เส่�ยง 

ด้้านเที่คโนโลย่น่�ปัระกอบัด้้วย ความ่เส่�ยงในการเข้าถึ่งข้อม่่ล 

สารสนเที่ศ (Information Access Risk) เปั็นความ่เส่�ยงที่่�อาจ 

เกิด้ข่�นโด้ยพันักงานที่ั�วไปัอาจเข้าส่่ระบับัสารสนเที่ศ และใชื้ ้

ขอ้ม่ล่ต่ัาง ๆ  ของบัริษทัี่เกินกว่าอำนาจของตันเองที่่�ม่อ่ย่่ ความ่เส่�ยง 

ในความ่ต่ัอเน้�องของการด้ำเนินธุุ์รกิจ (Business Continuity Risk)  

เปั็นความ่เส่�ยงที่่�เกิด้ข่�นเม่้�อเที่คโนโลย่เกิด้การขัด้ข้อง อาจที่ำให ้

ธุ์ุรกิจนั�นไม่่สาม่ารถึด้ำเนินธุ์ุรกรรม่ต่ัางๆ ตั่อไปัได้้ ความ่เส่�ยง 

ในโครงสร้างที่างเที่คโนโลย่ (Infrastructure Risk) อาจเกิด้ข่�น 

ในกรณท่ี่่�บัริษทัี่ม่ก่ารเลอ้กซ้ึ่�ออปุักรณ�ที่างเที่คโนโลยไ่ม่เ่หม่าะสม่ 

กับัลักษณะงานของบัริษัที่ และความ่เส่�ยงในความ่สะด้วก 

ในการใชื้เ้ที่คโนโลย ่(Availability Risk) เปัน็ความ่เส่�ยงที่่�พันกังาน 

หร้อผ้่่บัริหารไม่่สาม่ารถึเข้าใชื้้ข้อม่่ลตั่างๆ ตัาม่ที่่�ตันเองนั�น 

ม่ข่อบัข่ายการรบััผิ่ด้ชื้อบัตัาม่หนา้ที่่� จากความ่เส่�ยงด้า้นเที่คโนโลย่ 

สารสนเที่ศด้งักลา่ว บัริษัที่กำหนด้ใหม้่่โครงสรา้งและการจดั้การ 

ด้า้น IT ท่ี่�รดั้กมุ่ท่ี่�จะปัอ้งกนัไม่ใ่หบ้ัคุคลที่่�ไม่ม่่อ่ำนาจเขา้ถึง่ขอ้ม่่ล 

ของล่กค้า การม่่ข้อม่่ลที่่�ถึ่กตั้องครบัถึ้วนเม่้�อตั้องการใช้ื้งาน  

ม่่การสำรองข้อม่่ลและจัด้ที่ำแผ่นฉุกเฉินที่างด้้านเที่คโนโลย่ 

สารสนเที่ศ รวม่ถึง่ม่ก่ารจดั้การที่รพััยากรที่างด้า้น IT ที่่�เหม่าะสม่ 

กับัธุ์ุรกิจ

3. คัวิาม่เสั่�ยงด้าน์อุตุสัาห้กิรรม่ (Industry Risk) 

เปั็นความ่เส่�ยงที่่�เกิด้จากคุณสม่บััตัิเฉพัาะของภัาคธุ์ุรกิจของ 

บัริษัที่ เน้�องจากเปั็นธุ์ุรกิจข้อม่่ลที่่�เฉพัาะเจาะจงเน้�องจากธุ์ุรกิจ 

ของบัรษิทัี่ตัอ้งพั่�งพัาขอ้ม่ล่จากภัาครฐั อาจม่ค่วาม่เส่�ยงเน้�องจาก 

เหตัุการณ�อันไม่่คาด้ฝันเกิด้ข่�นได้้ เช่ื้น ความ่ไม่่แน่นอนหร้อ 

การเปัล่�ยนแปัลงด้้านกฎระเบ่ัยบัในเร้�อง หลักเกณฑิ�การให้รับั 

ข้อม่่ล การที่่�ไม่่ได้้การสนับัสนุนข้อม่่ลจากหน่วยงานของรัฐ  

ในปัระเด้น็ท่ี่�เป็ันความ่ไม่่แน่นอนและความ่เปัล่�ยนแปัลงน่�จะที่ำให้ 

เกิด้เหตุัการณ�ความ่เส่�ยง และส่งผ่ลกระที่บัต่ัอความ่สำเร็จของ 

การด้ำเนนิงานของบัรษิทัี่ได้ ้ด้งันั�น บัรษิทัี่จง่ได้ม้่ก่ารปัระสานงาน 

กบััหนว่ยงานภัาครฐัอยา่งใกลชิ้ื้ด้ นอกจากนั�นบัรษิทัี่ยงัด้ำเนนิการ 

หาแหล่งข้อม่่ล และพัันธุ์ม่ิตัรเพัิ�ม่เตัิม่จากที่่�อ้�นอย่างสม่�ำเสม่อ  

รวม่ที่ั�งพััฒนาข้อม่่ลออกไปัในเชื้ิงปัระยุกตั� และวิเคราะห�เชิื้งล่ก  

ม่ากกว่าการให้บัริการข้อม่่ลที่ั�วไปั

4. คัวิาม่เสั่�ยงด้าน์กิารเงิน์ (Financial Risk) 

เปัน็ความ่เส่�ยงที่่�เกิด้จากความ่ไม่พ่ัร้อม่ในเร้�องงบัปัระม่าณ ปัญัหา 

ที่างการเงิน การผ่ิด้นัด้ชื้ำระหน่� ความ่ผ่ิด้พัลาด้จากการเบัิกจ่าย  
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สภัาพัคลอ่งที่างการเงิน ความ่เส่�ยงด้า้นอตััราด้อกเบั่�ย ความ่เส่�ยง 

ด้้านอัตัราแลกเปัล่�ยน รวม่ทัี่�งความ่เส่�ยงท่ี่�ส่งผ่ลกระที่บัตั่อ 

ผ่ลการด้ำเนินงานและฐานะการเงินขององค�กร โด้ยบัริษัที่ 

ได้้คำนง่ถึง่การจัด้หาแหล่งเงินทุี่น ให้เพัย่งพัอและทัี่นเวลาอย่่เสม่อ  

รวม่ถึ่งม่่การวิเคราะห�สถึานะล่กหน่� เพั้�อลด้ความ่เส่�ยงที่่�อาจ 

กระที่บัต่ัอการลงที่นุต่ัาง ๆ  ของบัรษิทัี่ได้้ และศก่ษาความ่เป็ันไปัได้้ 

ในการใช้ื้เคร้�องม่้อปั้องกันความ่เส่�ยงด้้านอัตัราแลกเปัล่�ยน

ที่ั�งน่� การด้ำเนินการตัาม่กระบัวนการบัริหารความ่เส่�ยงตั้องที่ำ 

อย่างเป็ันขั�นตัอนและต่ัอเน้�อง และม่่การพััฒนากระบัวนการ 

บัริหารความ่เส่�ยงจนที่ำให้กลายเป็ันส่วนหน่�งของวัฒนธุ์รรม่ 

การที่ำงานขององค�กร โด้ยปัระสานเข้ากับักระบัวนการที่ำงาน 

ปักตัทิี่่�ที่กุคนในองค�กรม่ส่่วนร่วม่อย่างแท้ี่จรงิ และที่่�สำคัญตัอ้งม่ ่

การส้�อสารและเผ่ยแพัร่ให้ทีุ่กคนในองค�กรเข้าใจในทีุ่กขั�นตัอน 

ไปัในแนวที่างเด้ย่วกนั รวม่ที่ั�งกำหนด้ใหม้่ก่ารที่บัที่วน ความ่เส่�ยง 

ให้สอด้คล้องกับัสถึานการณ�เปั็นปัระจำทีุ่กปัีด้้วย
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การขับเคัล่�อำนธุรกิจเพิ่�อคัวามยั�งยืน 

บัริษัที่ตัระหนักด้่ว่า องค�กรที่่�จะเตัิบัโตัอย่างยั�งย้นได้้นั�น ตั้องม่่ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อสังคม่ ด้ังนั�น บัริษัที่ จ่งได้้กำหนด้แนวนโยบัาย 

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อสังคม่และการพััฒนาอย่างยั�งย้น ด้ังน่�

1. ม่่ความ่แน่วแน่ในการปัฏิิบััตัิตั่อแรงงานอย่างเปั็นธุ์รรม่ เพั้�อสร้างคุณภัาพัชื้่วิตัที่่�ด้่ให้กับัพันักงาน

2. ลด้การใชื้้ที่รัพัยากรอย่างสิ�นเปัล้อง

3. ผ่ลิตับัริการด้้านข้อม่่ลที่่�ม่่คุณภัาพัเพั้�อตัอบัสนองความ่ตั้องการของล่กค้าและสร้างความ่พั่งพัอใจส่งสุด้

4. ด้ำเนินธุ์ุรกิจอย่างม่่คุณธุ์รรม่ และซึ่้�อสัตัย�สุจริตั

5. สนับัสนุนให้ม่่การด้ำเนินกิจกรรม่เพั้�อสาธุ์ารณปัระโยชื้น� สังคม่ และสิ�งแวด้ล้อม่ 

บัริษัที่ม่่การส้�อสารนโยบัายด้้านความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อสังคม่และการพััฒนาอย่างยั�งย้นให้พันักงานอย่างตั่อเน้�อง ผ่่านเคร้�องม่้อ 

การส้�อสารภัายในองค�กรชื้อ่งที่างตัา่งๆ เชื้น่ การปัฐม่นเิที่ศพันกังานใหม่ ่การใชื้จ้ด้หม่ายขา่ว บัอร�ด้ปัระชื้าสมั่พันัธุ์� การแจง้ผ่า่นอเ่ม่ล�  

Intranet web หร้อการชื้่�แจงในท่ี่�ปัระชุื้ม่ เปั็นตั้น เพั้�อสร้างความ่ตัระหนักร่้และความ่เข้าใจในหน้าที่่�ของตันเองในการรับัผิ่ด้ชื้อบั 

ตั่อสังคม่และส่วนรวม่

การจัดำการผู้ลักระท่บต่อผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ยในห่วงโซ่่ค้ณค่าของธ้รกิจ

ผู้ม่่สั่วิน์ได้เสั่ยใน์ห้่วิงโซ่่คัุณคั่าของธุรกิิจ

ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย คัวามคัาดหวัง การตอบัสนอง แนวที่าง

1. พันักงาน • คุณภัาพัชื้่วิตัที่่�ด้่ของ 

 พันักงาน

• การส้�อสารข้อม่ล่ข่าวสาร 

 ที่่�ที่ั�วถึ่งทีุ่กคนในบัริษัที่

• ส่งเสริม่ศักยภัาพัของ 

 พันักงาน

• พััฒนาบัุคลากร

• ปัฏิิบััตัิตัาม่กฎหม่าย 

 แรงงานและข้อกำหนด้ 

 สิที่ธุ์ิม่นุษยชื้น

• สภัาพัแวด้ล้อม่ที่่�ด้ ่

 ในการที่ำงาน

• สวัสด้ิการที่่�เหม่าะสม่ 

 และเปั็นธุ์รรม่

• การส้�อสารภัายในองค�กร เชื้่น จด้หม่าย 

 ข่าว บัอร�ด้ปัระชื้าสัม่พัันธุ์� เว็บับัอร�ด้ 

 ผ่่าน intranet web ส้�อ social media  

 ขององค�กร

• การฝึกอบัรม่หลักส่ตัรภัายในและ 

 ภัายนอกองค�กร

• การจัด้กิจกรรม่สังสรรค�ในโอกาสตั่างๆ 

• การจัด้กิจกรรม่เพั้�อชื้่วยเหล้อสังคม่และ 

 พััฒนาชืุ้ม่ชื้น

• กองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พั

2. ล่กค้า • บัรกิารข้อม่่ลที่่�ม่่คณุภัาพั

• ตัอบัสนองความ่ต้ัองการ

• สร้างความ่พั่งพัอใจ

• พััฒนาบัริการที่่�ตัรงกับั 

 ความ่ตั้องการของล่กค้า 

 แตั่ละกลุ่ม่

• การรักษาความ่ปัลอด้ภััย 

 ของข้อม่่ล

• การตัอบัสนองล่กค้า 

 อย่างที่ันที่่เม่้�อเกิด้ 

 ข้อร้องเร่ยน

• นโยบัายคุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคล

• ม่่ชื้่องที่างสำหรับัล่กค้าร้องเร่ยน
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ผู้้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย คัวามคัาดหวัง การตอบัสนอง แนวที่าง

3. ค่่ค้า, ค่่แข่ง • ตั่อตั้านการทีุ่จริตั • ด้ำเนินธุ์ุรกิจภัายใตั้กรอบั 

 ที่่�กฎหม่ายกำหนด้อย่าง 

 เคร่งครัด้

• เล้อกค่่ค้าที่่�ม่่การด้ำเนินธุุ์รกิจด้้วยความ่ 

 โปัร่งใส

• นโยบัายการจัด้ซึ่้�อจัด้จ้าง

• ไม่่รับัสินบันทีุ่กชื้นิด้

• ปัฏิิบััตัิตัาม่เง้�อนไขตัาม่สัญญากับัค่่ค้า 

 อย่างเคร่งครัด้

4. ผ่่้ถึ้อหุ้น • สร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ให้ 

 ผ่่้ถึ้อหุ้น

• ม่่ผ่ลปัระกอบัการที่่�ด้่  

 ธุ์ุรกิจเตัิบัโตัอย่าง 

 ตั่อเน้�อง

• ที่ราบัถึ่งแนวโน้ม่ธุ์ุรกิจ 

 และการลงทีุ่นตั่างๆ 

• เปัิด้เผ่ยข้อม่่ลด้้วยความ่ 

 โปัร่งใสและครบัถึ้วน

• การปัระชืุ้ม่ปัระจำปัีผ่่้ถึ้อหุ้น

• การจ่ายเงินปัันผ่ล

• การเผ่ยแพัร่ข้อม่่ลอย่างครบัถึ้วน 

 บันเว็บัไซึ่ตั�บัริษัที่ รวม่ที่ั�งเอกสาร 

 เผ่ยแพัร่ตั่างๆ 

5. ชืุ้ม่ชื้น • เปั็นม่ิตัรกับัชืุ้ม่ชื้นและ 

 ม่่ส่วนในการสร้าง 

 ความ่ยั�งย้น

• สนบััสนนุกจิกรรม่ในชื้มุ่ชื้น

• สร้างความ่เปั็นอย่่และ 

 ชื้ว่ติัที่่�ด้ข่่�นของคนในชุื้ม่ชื้น

• ให้ความ่สำคญักบััการศก่ษา 

 พััฒนาเยาวชื้น

• ม่่ชื้่องที่างร้องเร่ยน 

• ม่่ส่วนชื้่วยสร้างงานและรายได้้ให้กับัคน 

 ในชืุ้ม่ชื้น 

• ให้ความ่ร่วม่ม่้อกับัภัาครัฐ

• ที่ำกจิกรรม่ร่วม่กบััองค�กรเพั้�อสังคม่ต่ัางๆ  

 ในพััฒนาการศ่กษาและชืุ้ม่ชื้น 

การจัดำการดำ�านความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดำลั�อม

ธุ์รุกจิของบัรษัิที่ ม่ไิด้ส้ง่ผ่ลกระที่บัตัอ่สิ�งแวด้ลอ้ม่ และม่ก่จิกรรม่ใด้ 

ที่่�อาจส่งผ่ลกระที่บัตั่อการปัล่อยก๊าซึ่เร้อนกระจกโด้ยตัรง  

อยา่งไรกต็ัาม่ บัรษิทัี่ ตัระหนกัถึง่ความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบัตัอ่สิ�งแวด้ลอ้ม่ 

และที่รัพัยากรธุ์รรม่ชื้าติั จ่งให้ความ่สำคัญกับัการใช้ื้ที่รัพัยากร 

อย่างม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั ด้้วยการปัล่กฝังจิตัสำน่กให้กับัพันักงาน 

ด้้วยการให้ความ่ร่้ผ่่านการส้�อสาร และการรณรงค� และส่งเสริม่ 

ให้พันักงานร่้จักถ่ึงวิธุ์่การจัด้การสิ�งแวด้ล้อม่ การใช้ื้ที่รัพัยากร 

อย่างคุ้ม่ค่า รวม่ที่ั�งลด้ผ่ลกระที่บัที่่�อาจเกิด้ข่�นกับัสิ�งแวด้ล้อม่  

รวม่ที่ั�งม่่การพััฒนากระบัวนการที่ำงาน เพั้�อลด้การใชื้้ที่รัพัยากร 

ให้ได้้ม่ากที่่�สุด้

กิลยุทัธ์และกิรอบกิารดำาเน์ิน์งาน์:

1. การลด้การใชื้้ที่รัพัยากรกระด้าษ

2. การรกัษาคณุภัาพัของสิ�งแวด้ล้อม่ที่ั�งภัายในและภัายนอก 

 องค�กร

3. สง่เสรมิ่ใหม้่ก่ารใหค้วาม่ร่แ้ละฝกึอบัรม่พันกังานในเร้�อง 

 สิ�งแวด้ล้อม่

4. การรณรงค�ปัระหยัด้น�ำ ปัระหยัด้ไฟ

แน์วิทัางและกิิจกิรรม่กิารดูแลรักิษาสัิ�งแวิดล้อม่

1. รณรงค�ให้ม่่การใชื้้กระด้าษที่ั�ง 2 หน้า 

2. รณรงค�ให้ม่่การคัด้แยกขยะอย่างถึ่กวิธุ์่อย่างตั่อเน้�อง

3. การรับั-ส่งข้อม่่ลแบับั soft-file ม่ากข่�น และปัริ�นที่� 

 เม่้�อจำเปั็น

4. โครงการบัริจาคไส้ลก่แม๊่กซึ่�ที่่�ใช้ื้แลว้ นำไปัรไ่ซึ่เคิลที่ำเป็ัน 

 อุปักรณ�เพั้�อคนพัิการและผ่่้ส่งอายุได้้ เชื้่น ไม่้ค�ำยัน  

 ไม่้เคนวอร�ค 

5. การใชื้้ผ่ลิตัภััณฑิ�เคร้�องถึ่ายเอกสารที่่� เปั็นม่ิตัรตั่อ 

 สิ�งแวด้ล้อม่ อ่กที่ั�งตัระหนักถึ่งความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัต่ัอ 

 สิ�งแวด้ล้อม่ ความ่ปัลอด้ภัยัของผ่่บ้ัรโิภัค และม่ก่ารรบััรอง 

 ฉลากเข่ยว
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6. รณรงค�เพั้�อให้เกิด้การใชื้้พัลังงานอย่างคุ้ม่ค่าเพั้�อลด้การ 

 ใชื้้พัลังงาน โด้ยกระตัุ้นให้พันักงานม่่ส่วนร่วม่ในการลด้ 

 การใชื้้พัลังงานจากกระบัวนการปัฏิิบััตัิงานของตันเอง  

 เชื้่น การปัิด้ไฟและถึอด้ปัลั�กหลังเลิกใชื้้อุปักรณ�ไฟฟ้า  

 เปั็นตั้น

การจัดำการดำ�านความยั�งยืนในมิติสังคม

บัรษัิที่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) หรอ้ BOL ม่ค่วาม่เช่ื้�ยวชื้าญ 

ในการพัฒันาระบับัการบัริหารจัด้การฐานข้อม่ล่ และการบัริหาร 

จัด้การความ่เส่�ยง ปัระกอบักับัความ่ร่้ด้้านเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ  

ที่ำให้บัรษิทัี่เป็ันผ่่น้ำด้า้นการให้บัรกิารข้อม่ล่ที่างธุุ์รกจิครบัวงจร  

ตัั�งแตั่บัริการข้อม่่ลพั้�นฐาน และผ่ลการด้ำเนินงานของแตั่ละ 

บัริษัที่ รวม่ถึ่งบัริการด้้านข่าวสาร การวิเคราะห�และตัรวจสอบั 

ข้อม่่ลเพั้�อใชื้้เปั็นเคร้�องม่้อตััด้สินใจที่างธุุ์รกิจที่่�ม่่ความ่น่าเชื้้�อถึ้อ  

โด้ยม่เ่ปัา้หม่ายและความ่มุ่ง่ม่ั�นในการใหบ้ัรกิารข้อม่ล่ที่่�ม่คุ่ณภัาพั  

ม่่ความ่เที่่�ยงตัรง และน่าเช้ื้�อถ้ึอ ผ่่านระบับัคอม่พิัวเตัอร�และ 

เที่คโนโลย่ที่่�ม่่ที่ั�งความ่ทัี่นสมั่ย และม่่การรักษาความ่ปัลอด้ภััย 

ของขอ้ม่ล่ที่่�ม่ป่ัระสทิี่ธุ์ภิัาพั ที่ำใหไ้ด้ร้บััความ่เชื้้�อถึอ้และไวว้างใจ 

จากกลุม่่ลก่คา้ปัระเภัที่องค�กร กลุม่่ธุ์นาคาร และสถึาบันัการเงนิ 

ชื้ั�นนำตัา่งๆ อยา่งตัอ่เน้�อง อยา่งไรกต็ัาม่ นอกเหนอ้จากการด้ำเนนิ 

ธุ์รุกจิเพ้ั�อขบััเคล้�อนที่างเศรษฐกจิแลว้ บัรษิทัี่ยงัยด่้ม่ั�นในนโยบัาย 

การด้ำเนินธุ์ุรกิจภัายใตั้การกำกับัด้่แลกิจการท่ี่�ด้่ ย่ด้มั่�นในหลัก 

จริยธุ์รรม่ควบัค่่กับัการม่่จิตัสำน่กด้้านความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อสังคม่ 

อยา่งแที่จ้ริง โด้ยคำนง่ถ่ึงผ่่ม้่ส่ว่นได้้สว่นเสย่ที่กุภัาคสว่นที่ั�งภัายใน 

และภัายนอกองค�กร ทัี่�งยังม่่ส่วนในการสร้างสรรค�และสร้าง 

คณุปัระโยชื้น�ใหก้บััสงัคม่ไที่ยที่ั�งที่างตัรงและที่างออ้ม่ เพั้�อนำไปัส่ ่

การพััฒนาอย่างยั�งย้น

จากกรอบันโยบัายความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัต่ัอสังคม่ บัริษัที่ได้้กำหนด้ 

แนวที่างการด้ำเนินกจิกรรม่ โด้ยสาม่ารถึสรปุัสาระสำคัญได้ด้้งัน่�

1. คัวิาม่รับผิดชำอบตุ่อผู้บริโภคั

ตริวิจสัอบดู้แลคุณ์ภาพัข้องข้้อมููลและกิาริบริิกิาริ 

เน้�องจากธุ์รุกจิหลกัของบัรษิทัี่ คอ้ การใหบ้ัรกิารขอ้ม่ล่ที่างธุ์รุกจิ  

โด้ยจะม่่การให้บัริการผ่่านคอม่พิัวเตัอร�และระบับัอินเที่อร�เน็ตั 

เปั็นชื้่องที่างหลัก ด้ังนั�น บัริษัที่จ่งตั้องควบัคุม่ด้่แลคุณภัาพั 

ข้อม่่ลและการบัริการอย่างสม่�ำเสม่อ โด้ยม่่การใชื้้เคร้�องม้่อและ 

เที่คโนโลย่การวิเคราะห�ที่างธุ์ุรกิจที่่�หลากหลาย เพั้�อสร้างความ่ 

พั่งพัอใจส่งสุด้ให้กับัล่กค้า

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่: 

1. การใชื้้เที่คโนโลย่ที่่�ที่ันสม่ัยในการบัริหารจัด้การข้อม่่ล 

2. ม่่การควบัคุม่กระบัวนการรักษาความ่ปัลอด้ภััยของ 

 ข้อม่่ลอย่างรัด้กุม่

แน่วิทางและกิจกรรม่ด้าน่การตรวิจสอบคุ์ณภาพข้องข้้อมู่ล 
และการบริการ

1. สร้างหน้าเว็บัไซึ่ตั�ให้ใชื้้งานง่าย ใชื้้ส่สบัายตัา เพั้�อถึนอม่ 

 สายตัาผ่่้ใชื้้บัริการ 

2. ม่่การจัด้หม่วด้หม่่่ข้อม่่ลต่ัางๆ เพั้�ออำนวยความ่สะด้วก 

 ให้ล่กค้าสาม่ารถึค้นหาและใชื้้งานได้้ง่าย 

3. ปัรับัปัรุงและตัรวจสอบัข้อม่่ลให้ม่่ความ่ที่ันสม่ัย ถึ่กตั้อง  

 และครบัถึ้วนอย่่เสม่อ

4. ม่ก่ารวจิยัและพัฒันาเพั้�อสรา้งนวตัักรรม่ของการบัริการ 

 อย่างตั่อเน้�อง

5. ม่่การจัด้อบัรม่ความ่ร่้เบ้ั�องต้ันเก่�ยวกับัการใชื้้งานให้แก ่

 ล่กค้าก่อนจะเริ�ม่ตั้นใชื้้บัริการ

6. บัริษัที่ใชื้้ระบับัรักษาความ่ปัลอด้ภััยที่่�ได้้ม่าตัรฐาน 

 ในระด้บััสากล รวม่ถึง่ม่ก่ารพัฒันาระบับัคอม่พัวิเตัอร�และ 

 เคร้อข่ายที่่�ม่่ความ่ปัลอด้ภััยด้้านสารสนเที่ศ โด้ย 

 ในปัี 2559 บัริษัที่ได้้ผ่่านการตัรวจปัระเม่ินม่าตัรฐาน 

 ด้้านการบัรหิารความ่ม่ั�นคงปัลอด้ภัยัของสารสนเที่ศ (ISMS)  

 ตัาม่ม่าตัรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Surveillance)  

 โด้ยบัริษัที่ม่่ข้อตักลงรักษาความ่ลับั และไม่่เปิัด้เผ่ย 

 ขอ้ม่ล่ที่่�สอด้คล้องกนักบััม่าตัรฐาน ISO/IEC27001:2013  

 และในปั ี2560 บัรษิทัี่ได้ม้่ก่ารขยายขอบัเขตัในสว่นของ 

 การพััฒนาซึ่อฟตั�แวร� โด้ยม่่การเพัิ�ม่การปัฏิิบััตัิตัาม่ 

 ข้อกำหนด้ตัาม่ม่าตัรฐานจากเด้ิม่ 102 ข้อ เปั็น 114 ข้อ

กิาริดู้แลและคุ้มูคริองลูกิค้า 

การปักปั้องด้่แลข้อม่่ลของล่กค้า และไม่่นำข้อม่่ลของล่กค้าไปัใชื้ ้

เพั้�อปัระโยชื้น�ส่วนตััวของบัุคคลใด้บุัคคลหน่�ง เป็ันสิ�งที่่�บัริษัที่ 

ให้ความ่สำคญัสง่สดุ้ และยด่้ถึอ้ปัฏิบิัตััติัาม่กฎระเบัย่บั จรรยาบัรรณ  

ข้อบัังคับั และข้อกฎหม่ายตั่างๆ อย่างเคร่งครัด้ม่าโด้ยตัลอด้  

เน้�องจากบัรษิทัี่ได้ต้ัระหนกัถึง่การเคารพัสทิี่ธุ์สิว่นบัคุคล เพั้�อรกัษา 

ความ่ไว้วางใจของล่กค้าที่่�ม่่ตั่อบัริษัที่
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กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่: 

1. การรักษาข้อม่่ลของล่กค้าให้เปั็นความ่ลับั 

2. ระบับัรักษาความ่ปัลอด้ภััยของข้อม่่ลที่่�ได้้ม่าตัรฐาน

แน่วิทางและกิจกรรม่เกี�ยวิกับการดูแลและค์ุ้ม่ค์รองลูกค์้า

1. ม่บ่ัริการหลังการขายที่่�ด้ ่โด้ยการให้คำปัรก่ษาและแก้ไข 

 ปััญหาให้กับัล่กค้า รวม่ที่ั�งม่่ระบับัสนับัสนุนให้ความ่ 

 ชื้่วยเหล้อในการแก้ปััญหา

2. ม่่นโยบัายการคุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคลของผ่่้ใชื้้บัริการ

3. ม่่การจัด้อบัรม่พันักงานให้ม่่ความ่เข้าใจถึ่งสิที่ธิุ์ความ่ 

 เปั็นส่วนตััวของล่กค้า และกำหนด้บัที่ลงโที่ษที่่�ชื้ัด้เจน 

 หากม่่การกระที่ำผ่ิด้ หร้อฝ่าฝ้นตั่อกฎระเบั่ยบัตั่างๆ 

4. ม่่การเก็บัรักษาข้อม่่ลความ่เปั็นส่วนตััวของล่กค้าอย่าง 

 เคร่งครดั้ โด้ยกรรม่การ ผ่่บ้ัรหิาร และพันกังานที่กุระด้บัั  

 จะไม่เ่ปัดิ้เผ่ยขอ้ม่ล่ใด้ๆ ของลก่คา้ หากม่ไิด้ม้่ก่ารอนญุาตั 

 จากล่กค้าก่อน 

5. ม่่การจัด้เก็บัข้อม่่ลของล่กค้าอย่างเปั็นระบับั ระเบ่ัยบั  

 ม่่ความ่ปัลอด้ภััย และไม่่นำข้อม่่ลไปัใชื้้ในที่างที่่�ม่ิชื้อบั 

 หร้อขัด้ตั่อกฎหม่าย

นอกจากน่� บัริษทัี่ยังได้ร้บััรางวลัจาก   โค์รงการ  “Bai  Pho  Business 

Awards by Sasin” ในปัี 2551 ซึ่่�งเปั็นรางวัลเก่ยรตัิยศสำหรับั 

ผ่่้ปัระกอบัการไที่ย เพั้�อยกย่องธุุ์รกิจท่ี่�ปัระสบัความ่สำเร็จและ 

สร้างความ่โด้ด้เด่้นที่างธุ์ุรกิจได้้อย่างน่าภัาคภั่ม่ิใจ ที่ั�งยังเป็ัน 

แบับัอย่างในการพััฒนาธุุ์รกิจ SME บน่ค์วิาม่โดดเด่น่ใน่ม่ิติ 

การสร้างม่ลูค่์าเพิ�ม่ (Value Creation) และม่ติกิารให้ค์วิาม่สำค์ญั 

ต่อลูกค้์า (Customer Focus) ซึ่่�งเป็ันสิ�งที่่�การันตั่ว่าบัริษัที่ 

ใหค้วาม่สำคัญในเร้�องของการรบััฟงัและเขา้ใจความ่ต้ัองการของ 

ล่กค้า โด้ยบัริษัที่ม่่การพััฒนาม่าอย่างตั่อเน้�อง

2. กิารประกิอบกิิจกิารด้วิยคัวิาม่เป็น์ธรรม่

กิาริไมู่ละเมูิด้ทัริัพัย์สัิน์ทัางปัญ่ญ่า 

บัริษัที่ด้ำเนินธุุ์รกิจภัายใตั้กตัิกาการแข่งขันที่่�สุจริตั เป็ันธุ์รรม่  

ไม่่เอารัด้เอาเปัร่ยบัผ่่้อ้�น ไม่่ขัด้ต่ัอกฎหม่ายใด้ๆ และไม่่ละเมิ่ด้ 

ที่รัพัย�สินที่างปััญญา รวม่ที่ั�งการหล่กเล่�ยงค่่ค้าที่่�ล่วงละเม่ิด้สิที่ธุ์ิ 

ม่นุษยชื้น หร้อละเม่ิด้ที่รัพัย�สินที่างปััญญา

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่:

1. ไม่่นำแนวคิด้หร้อผ่ลงานของผ่่้อ้�นม่าใชื้้ปัระโยชื้น�กับั 

 บัริษัที่

2. ไม่่นำผ่ลงานหร้อข้อม่่ลของผ้่่อ้�นม่าด้ัด้แปัลง หร้อ 

 บัิด้เบั้อน

3. ย่ด้ม่ั�นในจรรยาบัรรณที่างธุ์ุรกิจ และกฎหม่ายที่รัพัย�สิน 

 ที่างปััญญาอย่างเคร่งครัด้

แน่วิทางและกิจกรรม่เกี�ยวิกับการไม่่ละเม่ิดทรัพย์สิน่ 
ทางปัญญา

ในการด้ำเนินการใด้ๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับัที่รัพัย�สินที่างปััญญา  

ลิขสิที่ธุ์ิ�ตั่างๆ ไม่่ว่าจะเปั็นในปัระเที่ศหร้อตั่างปัระเที่ศ บัริษัที่ 

จะม่่ที่ำสัญญากับัค่่ค้า โด้ยม่่การระบัุชื้ัด้เจนว่า ข้อม่่ล กระบัวน 

การผ่ลิตั หรอ้ ลขิสิที่ธุ์ิ�ใด้ๆ ที่่�นำม่าใช้ื้ ม่ไิด้ม้่ก่ารละเมิ่ด้ต่ัอที่รัพัย�สิน 

ที่างปัญัญาผ่่อ้้�น ไม่ว่า่จะเปัน็ที่รพััย�สนิที่างปัญัญาในปัระเที่ศหรอ้ 

ตัา่งปัระเที่ศ โด้ยการสรา้งความ่ตัระหนกัในเร้�องด้งักล่าว ผ่า่นที่าง 

สายการบัังคับับััญชื้า และการอบัรม่ตั่างๆ เพั้�อให้พันักงาน 

ได้ต้ัระหนักถึง่ความ่สำคัญหากพันักงานกระที่ำการใด้ๆ ที่่�เป็ันการ 

ฝ่าฝ้นและละเม่ิด้สิที่ธุ์ิด้ังกล่าว ถึ้อว่าการกระที่ำนั�นเปั็นความ่ผ่ิด้ 

ที่างวินัยอย่างร้ายแรง และจะด้ำเนินการตัาม่ขั�นตัอนตั่อไปั

3. กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจอย่างม่่ธรรม่าภิบาล

บัริษัที่ด้ำเนินธุ์ุรกิจด้้วยความ่ซึ่้�อสัตัย�สุจริตั โปัร่งใส สาม่ารถึ 

ตัรวจสอบัได้้ โด้ยม่ก่ารกำหนด้ค่ม่่อ้จรยิธุ์รรม่ธุ์รุกจิและจรรยาบัรรณ 

ของคณะกรรม่การ ผ้่่บัรหิารและพันักงานไว้อย่างชื้ดั้เจน เพั้�อเปัน็ 

แนวที่างในการปัฏิิบััตัิของพันักงานทีุ่กคนในองค�กร

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่:

1. ด้ำเนินธุ์ุรกิจภัายใตั้กรอบัที่่�กฎหม่ายกำหนด้อย่าง 

 เคร่งครัด้

2. กำหนด้ให้พันักงานปัฏิิบััติัตัาม่ค่่ม่้อจริยธุ์รรม่ธุุ์รกิจและ 

 จรรยาบัรรณ

แน่วิทางและกจิกรรม่เกี�ยวิกบัการดำเน่นิ่ธุรุกจิอย่างม่ธีุรรม่าภบิาล

1. เล้อกค่่ค้าที่่�ด้ำเนินธุ์ุรกิจด้้วยความ่โปัร่งใส

2. ไม่ร่บััสนิบันหรอ้ผ่ลปัระโยชื้น�ในที่างมิ่ชื้อบั และไม่เ่อารัด้ 

 เอาเปัร่ยบัค่่ค้า
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3. กำหนด้ใหพ้ันกังานใหม่่ที่กุคนได้ร้บััการอบัรม่เร้�องจรยิธุ์รรม่ 

 ตัั�งแตั่วันปัฐม่นิเที่ศ และม่่การที่บัที่วนความ่เข้าใจ 

 สำหรับัพันักงานปััจจุบััน โด้ยการจัด้ที่ำแบับัที่ด้สอบั 

 เก่�ยวกับักฎเกณฑิ�ในการปัฏิบิัตัังิาน ระเบ่ัยบัและข้อปัฏิบิัตัั ิ

 ของพันักงาน และนำผ่ลท่ี่�ได้้ม่าปัระเมิ่นระดั้บัความ่ร่ ้

 ความ่เข้าใจของพันักงาน เพั้�อด้ำเนินการส้�อสารให ้

 พันักงานม่่ความ่เข้าใจและสาม่ารถึปัฏิิบัั ติัตัาม่ได้ ้

 อย่างที่ั�วถึ่ง

4. กิารตุ่อตุ้าน์กิารทัุจริตุ

ต่อต้าน์กิาริทัุจริิตคอริ์ริัปช่ัน์ทัุกิริูปแบบ

บัรษัิที่และบัริษทัี่ย่อย ม่ค่วาม่มุ่ง่ม่ั�นและส่งเสริม่ให้คณะกรรม่การ  

ผ่่บ้ัรหิาร และพันักงานที่กุคน ด้ำเนนิธุ์รุกจิอยา่งโปัรง่ใส ปัฏิบิัตัังิาน 

อย่างม่่จริยธุ์รรม่ สาม่ารถึตัรวจสอบัได้้ โด้ยสอด้คล้องกับั 

หลักการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ของบัริษัที่

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่:

1. กำหนด้จริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจ

2. กำหนด้นโยบัายการตั่อตั้านการทีุ่จริตัและคอร�รัปัชื้ัน

แน่วิทางและกิจกรรม่การต่อต้าน่การทุจริต

ม่่การกำหนด้จริยธุ์รรม่ธุุ์รกิจและนโยบัายการต่ัอต้ัานทุี่จริตัและ 

คอร�รัปัชื้ันและการรับัสินบัน และนโยบัายการรับัข้อร้องเร่ยน  

(Whistleblower Policy) ที่่�ครอบัคลุม่ถึ่งการแจ้งเบัาะแส 

การกระที่ำผิ่ด้หร้อข้อร้องเร่ยน รวม่ทัี่�งกระบัวนการในจัด้การ 

กบััเร้�องที่่�ถึก่ร้องเร่ยน และแนวที่างให้ความ่เป็ันธุ์รรม่และคุม้่ครอง 

ผ่่้แจ้งเร้�องร้องเร่ยนและบุัคคลท่ี่�เก่�ยวข้อง ทัี่�งน่� ฝ่ายที่รัพัยากร 

บัุคคลได้้ม่่การสนับัสนุนและส่งเสริม่ รวม่ถึ่งการฝึกอบัรม่ให ้

บัุคลากรทีุ่กระด้ับัเห็นความ่สำคัญและม่่จิตัสำน่กในการตั่อตั้าน 

การทีุ่จริตัคอร�รัปัชื้ัน

5. กิารร่วิม่พััฒน์าชำุม่ชำน์และสัังคัม่

กิาริสั่งเสัริิมูคุณ์ภาพัช่ีวิิตชุ่มูช่น์ 

บัริษัที่ม่่การด้ำเนินธุ์ุรกิจที่่�เอ้�อปัระโยชื้น�ตั่อชืุ้ม่ชื้นโด้ยรอบั  

เน้�องจากบัรษิทัี่เชื้้�อวา่ม่าตัรฐานคณุภัาพัช่ื้วติัที่่�ด้ข่องคนในชื้มุ่ชื้น  

เปั็นส่วนหน่�งของการเตัิบัโตัอย่างยั�งย้นขององค�กร โด้ยการม่่ 

สว่นร่วม่กับัชื้มุ่ชื้นในการพัฒันาชื้วิ่ตัความ่เป็ันอย่่ของคนในชุื้ม่ชื้น 

ให้ด้่ข่�น

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่:

1. สนับัสนุนเยาวชื้นในชืุ้ม่ชื้นในการใชื้้เวลาว่างให้เกิด้ 

 ปัระโยชื้น�

2. ม่่ส่วนร่วม่ในการพััฒนารายได้้ภัายในชืุ้ม่ชื้น

แน่วิทางและกิจกรรม่การส่งเสริม่ค์ุณภาพช่ีวิิตชุ่ม่ช่น่

1. การจ้างงานนักศ่กษาในชืุ้ม่ชื้นให้เปั็นพันักงานค่ย�ข้อม่่ล  

 Part-time เพั้�อสร้างรายได้้เสริม่ระหว่าง เร่ยน และใชื้ ้

 เวลาว่างให้เปั็นปัระโยชื้น�ระหว่างปัิด้ภัาคเร่ยน 

2. จากการจ้างงานนักศก่ษา และพันักงานชื้ั�วคราวเป็ันจำนวน 

 ม่าก ส่งผ่ลที่างอ้อม่กับัพั่อค้า แม่่ค้า โด้ยรอบัให้ม่่รายได้ ้

 เพัิ�ม่ม่ากข่�น โด้ยม่่การจับัจ่ายและซึ่้�อ-ขายสินค้าม่ากข่�น  

 ก่อให้เกิด้การกระจายรายได้้ภัายในชืุ้ม่ชื้น รวม่ทัี่�ง 

 เกิด้การพััฒนาคุณภัาพัชื้่วิตัที่่�ด้่ข่�นของคนในชืุ้ม่ชื้น

6. กิารปฏิิบัตุิตุ่อแรงงาน์อย่างเป็น์ธรรม่ และ 
 เคัารพัสัิทัธิม่น์ุษยชำน์

กิาริพััฒน์าและสั่งเสัริิมูพัน์ักิงาน์ 

บัริษัที่เช้ื้�อว่าพันักงานเปั็นที่รัพัยากรที่่�สำคัญอย่างยิ�งที่่�จะชื้่วย 

ขบััเคล้�อนและนำพัาบัรษิทัี่ไปัส่ค่วาม่สำเรจ็ บัรษิทัี่จง่ตัระหนกัถึง่ 

ความ่เสม่อภัาคและความ่เที่่าเที่่ยม่กันในเร้�องของสิที่ธิุ์ม่นุษยชื้น  

จ่งเปิัด้โอกาสในการที่ำงาน เพั้�อความ่ก้าวหน้าของพันักงาน 

ทีุ่กคนอย่างไม่่เล้อกปัฏิิบััตัิ

กลยุทธุ์และกรอบการดำเน่ิน่งาน่:

1. การจ้างงานอย่างเปั็นธุ์รรม่ 

2. การปัฏิิบััตัิตัาม่กฎหม่ายแรงงานอย่างเคร่งครัด้

3. เคารพัสิที่ธุ์ิในการแสด้งความ่คิด้เห็นของพันักงาน

4. การส่งเสริม่ศักยภัาพัของพันักงานตัาม่หน้าที่่�รับัผิ่ด้ชื้อบั

5. ใส่ใจสุขภัาพัอนาม่ัยของพันักงาน

แน่วิทางและกิจกรรม่การพัฒน่าและส่งเสริม่พน่ักงาน่ 

1. ม่่นโยบัายเก่�ยวกับัการด้่แลเร้�องค่าตัอบัแที่นและ 
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 สวสัด้กิารของพันกังาน โด้ยยด่้หลกัความ่เปัน็ธุ์รรม่ จง่ใจ  

 และสาม่ารถึแข่งขนัได้ก้บััธุ์รุกจิในอตุัสาหกรรม่ปัระเภัที่ 

 เด้ย่วกนัและอตุัสาหกรรม่อ้�นที่่�เก่�ยวขอ้ง และกำหนด้ใหม้่ ่

 การบัรหิารระบับัคา่ตัอบัแที่น โด้ยการสำรวจคา่ตัอบัแที่น 

 ในตัลาด้อยา่งสม่�ำเสม่อ สำหรบััคา่ตัอบัแที่นพิัเศษในการ 

 ปัฏิบิัติัังานที่่�นอกเหนอ้จากการที่ำงานปักติั เช่ื้นค่าล่วงเวลา 

 คา่ที่ำงานวันหยดุ้ บัรษิทัี่จะม่ก่ารจ่ายคา่ตัอบัแที่น โด้ยยด่้ 

 ตัาม่กฎหม่ายแรงงาน

หลักสูตรการอบรม่/สัม่ม่น่าภายใน่และภายน่อก ปี 2563 - 2564

ปี พิ.ศึ.

อบัรม/สัมมนาภิายใน อบัรม/สัมมนาภิายนอก

หลักส้ตร
ที่่�จัด

จำานวนพินักงานที่่�
เข�ารับัการอบัรม

จำานวนชั�วโมง
โดยเฉล่�ยต่อคัน

หลักส้ตรที่่�จัด จำานวนพินักงานที่่�
เข�ารับัการอบัรม

จำานวนชั�วโมง
โดยเฉล่�ยต่อคัน

2563 3 63 5.02 23 49 13.28

2564 4 156 12.8 15 28 8.32

หลักสูตร E-Learning ปี 2563 – 2564

ปี พิ.ศึ. จำานวนหลักส้ตร จำานวนพินักงานที่่�เข�าเรียน
จำานวนชั�วโมง

โดยเฉล่�ยต่อคัน

2563 64 151 11.44

2564 27 124 4.88

2. ม่่สวัสด้ิการกองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พัสำหรับัผ่่้บัริหารและ 

 พันักงาน

3. การจัด้อบัรม่หลักส่ตัรภัายในสำหรับัพันักงาน และ 

 ส่งพันักงานไปัอบัรม่หลักส่ตัรภัายนอก ตัาม่ตัำแหน่ง 

 หน้าที่่� ในบัริษัที่ เพั้�อพััฒนาความ่ร่้และศักยภัาพั 

 ของพันักงาน และนำม่าใชื้้ปัระโยชื้น�สำหรับัการที่ำงาน  

 และการใชื้้ชื้่วิตัในสังคม่ 

4. ม่่การจ้างงานบุัคคลทุี่พัพัลภัาพัเข้าที่ำงานในบัริษัที่ 

 ตัาม่เกณฑิ� และใหโ้อกาสกบััผ่่ท้ี่่�เหม่าะสม่กบัังานที่่�บัรษิทัี่ 

 พั่งให้การส่งเสริม่และชื้่วยเหล้อได้้

5. ส่งเสริม่ให้พันักงานม่่กิจกรรม่บัำเพั็ญปัระโยชื้น� หร้อ 

 ที่ำความ่ด้่เพั้�อสังคม่ตัาม่โอกาส

6. ม่่ชื้่องที่างการส้�อสารเพั้�อรับัฟังความ่คิด้เห็นของ 

 พันักงานสำหรับัแสด้งความ่คิด้เห็นตั่างๆ ที่่� ส่งถึ่ง 

 ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั โด้ยตัรง ที่่�อ่เม่ล� :

 BOLwhistleblowing@bol.co.th 

7. จัด้กิจกรรม่สัม่ม่นาเชื้ิงปัฏิิบััตัิการ หลักส่ตัร “การ 

 พััฒนาที่ักษะการส้�อสาร และการปัระสานงานอย่างม่ ่

 ปัระสทิี่ธิุ์ภัาพั” เพั้�อใหพ้ันักงานร่จั้กวธิุ์ก่ารที่ำงานเปัน็ที่ม่่ 

 อยา่งม่ป่ัระสิที่ธิุ์ภัาพั และเป็ันการสร้างความ่สัม่พันัธุ์�อันด้ ่

 ระหว่างผ่่้บัริหารและพันักงานตั่างแผ่นก รวม่ที่ั�งม่่ 

 การปัระเม่ินและตัิด้ตัาม่ผ่ล หลังจากเสร็จสิ�นกิจกรรม่  

 3 เด้้อน

8. จัด้ให้ม่่การตัรวจสุขภัาพัเปั็นปัระจำทีุ่กปัี 

9. ด้่แลสภัาพัแวด้ล้อม่ในที่่�ที่ำงานให้ม่่สุขอนามั่ยท่ี่�ด้ ่ 

 เชื้น่ ม่ก่ำหนด้การกำจดั้ปัลวก ขดั้พั้�น ซึ่กัพัรม่ การเปัล่�ยน 

 ไส้กรองตั่้น�ำด้้�ม่อย่างสม่�ำเสม่อ รวม่ที่ั�งม่่การตัรวจสอบั 

 คุณภัาพัน�ำด้้�ม่ให้อย่่ในเกณฑิ�ปักตัิเปั็นปัระจำทีุ่กเด้้อน  

 รวม่ที่ั�งติัด้ตัั�งเคร้�องฟอกอากาศ ในห้องที่่�ม่่การตัิด้ตัั�ง 

 เคร้�องถ่ึายเอกสารจำนวนม่าก เพั้�อกรองฝุ่นละออง  

 ม่ลภัาวะ และกลิ�นที่่�เกิด้จากเคร้�องถึ่ายเอกสาร

ความรับผู้ิดำช้อบต่อสังคมในดำ�านอื�นๆ 

นอกเหนอ้จากกจิกรรม่ความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบัตัอ่สงัคม่ในกระบัวนการ 

ด้ำเนินธุุ์รกิจแล้ว บัริษัที่ได้้ให้ความ่สำคัญกับัการศ่กษาและ 

การเรย่นร่ ้เพัราะเชื้้�อวา่การศ่กษาค้อรากฐานสำคญัในการพัฒันา 

บัคุลากรของชื้าตัใินอนาคตั ที่ั�งน่� บัรษิทัี่ตัระหนักด้ว่า่ การให้ความ่ร่ ้

ที่่�ด้แ่ละการฝกึปัฏิบิัตัับิัคุลากรของชื้าตัใิหเ้หน็ถึง่ความ่สำคญัของ 
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ขอ้ม่ล่ที่่�ถึก่ตัอ้ง ที่ำงานจรงิด้ว้ยตันเอง ร่จั้กถึง่ปัญัหาและสาม่ารถึ 

แก้ปััญหาต่ัางๆ ได้้ โด้ยม่่พ่ั�เล่�ยงให้คำแนะนำ บัริษัที่จ่งม่่การ 

สนับัสนุนกิจกรรม่ที่างการศ่กษา ค้อ การม่่ส่วนร่วม่ในการให ้

การศ่กษาจากการที่ำงานจริงให้กับัท้ี่องถึิ�น บัริษัที่ร่วม่ม่้อกับั 

สถึาบัันที่างการศ่กษาตั่างๆ ในการรับันักศ่กษาที่่�ตั้องการฝึกงาน 

ได้้ม่่โอกาสเข้าม่า ม่่ส่วนในร่วม่ในการขั�นตัอนการบัันที่่กข้อม่่ล  

ซึ่่�งเป็ันโครงการต่ัอเน้�องที่่�ได้้รับัความ่ร่วม่ม่้อที่่�ด้่จากสถึาบััน 

• ร่วม่เปั็นผ่่้สนับัสนุนกิจกรรม่ของสภัากาชื้าด้ไที่ย ผ่่าน สำนักจัด้หารายได้้ Donation Hub “รับั” เพั้�อ “ให้”

การศก่ษาระดั้บัม่หาวทิี่ยาลยัตัา่งๆ ตัลอด้ม่า อก่ที่ั�งการที่่�ใหส้ถึาบันั 

การศ่กษา อาจารย� และนักศ่กษา ได้้ม่่โอกาสได้้ใชื้้บัริการข้อม่่ล 

นิตัิบัุคคลของบัริษัที่ เพั้�อปัระโยชื้น�ในการที่ำงานวิจัย การศ่กษา  

และการที่ำวิที่ยานิพันธุ์�อ่กด้้วย บัริษัที่จ่งได้้เข้าไปัม่่ส่วนร่วม่ 

ในกิจกรรม่ส่งเสริม่สังคม่และสาธุ์ารณปัระโยชื้น� ร่วม่สนับัสนุน 

งบัปัระม่าณ การม่อบัวัสดุ้อุปักรณ� และของใช้ื้ที่่�จำเป็ันกับั 

หน่วยงานตั่างๆ อาที่ิ 

• ร่วม่เปั็นผ่่้สนับัสนุนกิจกรรม่ของม่่ลนิธุ์ิสร้างเสริม่ไที่ย ได้้แก่ “โครงการการ�ด้น่�เพั้�อน้อง ครั�งที่่� 19” และ “โครงการ 

 สร้างอาคาร ศ่นย�การเร่ยนร่้ แห่งที่่� 13 โรงเร่ยนวัด้โคกสวย อำเภัอที่ับัปัุด้ จังหวัด้พัังงา”
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การวัิเคัราะห์และอำธิบายของฝ่่ายจัดการ 

คำาอธิบายแลัะการวิเคราะห์ฐานะการเงินแลัะผู้ลัการดำำาเนินงานของฝ่่ายจัดำการ

เปัร่ยบัเที่่ยบังบัแสด้งฐานะการเงิน ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2562 - 2564

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สัินทรัพัย์์

สัินทรัพัย์์ห้มุนเวีย์น

เงินสด้และรายการเที่่ยบัเที่่าเงินสด้ 238,019 35% 168,970 17% 126,931 12% 203,487 31% 130,009 13% 49,317 5%

เงินลงทีุ่นชื้ั�วคราว 19,962 3%  -  -  -  - 19,962 3%  -  -  -  - 

ล่กหน่�การค้าและล่กหน่�อ้�น 115,874 17% 130,471 13% 98,574 10% 107,581 17% 128,948 13% 99,335 10%

สินที่รัพัย�ที่างการเงินหมุ่นเว่ยนอ้�น  - - 150,040 15% 281,099 27%  - - 150,040 16% 281,099 28%

สินที่รัพัย�หมุ่นเว่ยนอ้�น 46,207 6% 43,844 4% 30,718 3% 38,820 6% 33,865 4% 27,138 3%

รวิม่สิน่ทรัพย์หมุ่น่เวิียน่ 420,062 61% 493,325 49% 537,322 52% 369,850 57% 442,862 46% 456,889 46%

สัินทรัพัย์์ ไม่ห้มุนเวีย์น

เงินฝากธุ์นาคารที่่�ม่่ภัาระค�ำปัระกัน 14,200 2% 14,200 2% 14,200 1% 14,200 2% 14,200 1% 14,200 1%

สินที่รัพัย�ที่างการเงินไม่่หมุ่นเว่ยนอ้�น  -  - 335,185 34% 343,675 33%  -  - 335,185 35% 343,675 35%

เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ย่อย  -  -  - -  - - 32,000 5% 32,000 3% 37,000 4%

เงินลงทีุ่นในการร่วม่ค้า 14,722 2% 12,217 1%  10,772 1% 15,500 2% 15,500 2% 15,500 2%

เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ร่วม่ 31,215 5% 30,560 3%  30,527 3% 30,000 5% 30,000 3% 30,000 3%

เงินลงทีุ่นระยะยาวอ้�น 93,655 13%  - -  - - 93,655 14%  - -  -  - 

ส่วนปัรับัปัรุงอาคารและอุปักรณ� 51,559 8% 44,546 4%  33,178 3% 46,483 7% 40,306 5% 29,929 3%

สินที่รัพัย�สิที่ธุ์ิการใชื้้  - - 28,267 3%  24,507 2%  - - 22,088 2% 19,201 2%

สินที่รัพัย�ไม่่ม่่ตััวตัน 46,462 7% 38,904 4%  48,449 5% 34,215 5% 30,319 3% 38,160 4%

สินที่รัพัย�ภัาษ่เงินได้้รอการตััด้บััญชื้่ 9,890 1% 835  -  852  - 9,260 2%  -  -  -  - 

สินที่รัพัย�ไม่่หมุ่นเว่ยนอ้�น 2,472 1% 2,038  - 2,017  - 1,829 1% 1,534  - 1,513  - 

รวิม่สิน่ทรัพย์ไม่่หมุ่น่เวิียน่ 264,175 39% 506,752 51% 508,177 48% 277,142 43% 521,132 54% 529,178 54%

รวิม่สิน่ทรัพย์ 684,237 100% 1,000,077 100% 1,045,499 100% 646,992 100% 963,994 100% 986,067 100%

ห้นี�สัินและสั่วนข้องผู้ถือหุ้้น

ห้นี�สัินห้มุนเวีย์น

เงินก่้ย้ม่ระยะสั�นจากสถึาบัันการเงิน  - - 17,000 6%  -  -  - - 17,000 6%  -  - 

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น 143,627 78% 161,580 55% 192,222 66% 127,800 77% 147,337 55% 166,326 66%

ส่วนของหน่�สินตัาม่สัญญาเชื้่า 
ที่่�ถึ่งกำหนด้ชื้ำระภัายในหน่�งปัี  - - 2,850 1% 3,066 1%  - - 2,191 1% 2,357 1%

ภัาษ่เงินได้้ค้างจ่าย 330 1% 9,571 3% 11,016 4%  - - 9,571 4% 7,899 3%

ปัระม่าณการหน่�สินระยะสั�น 1,200 1%  - -  - - 1,200 1%  - -  -  - 

ค่าสิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�ค้างจ่าย 16,718 8% 16,991 6%  -  - 16,718 9% 16,991 6%  -  - 

เงินปัันผ่ลค้างจ่าย 424  - 494  - 573  - 424  - 494  - 573  - 

หน่�สินหมุ่นเว่ยนอ้�น 2,860 2% 4,229 1% 3,954 1% 2,384 1% 4,185 2% 3,915 2%

รวิม่หน่ี�สิน่หมุ่น่เวิียน่ 165,159 90% 212,715 73% 210,831 73% 148,526 89% 197,769 74% 181,070 72%
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(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2562 2563 2564 2562 2563 2564

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ห้นี�สัินไม่ห้มุนเวีย์น

หน่�สินตัาม่สัญญาเชื้่า - สุที่ธุ์ิจากส่วนที่่�
ถึ่งกำหนด้ชื้ำระภัายในหน่�งปัี  - - 21,990 8% 18,928 7%  - - 16,906 6% 14,554 6%

สำรองผ่ลปัระโยชื้น�ระยะยาวของ
พันักงาน 18,136 10% 20,221 7% 21,671 8% 17,787 11% 19,789 7% 20,817 9%

สำรองตั้นทีุ่นในการร้�อถึอน  - - 3,262 1% 3,465 1%  - - 2,481 1% 2,634 1%

หน่�สินภัาษ่เงินได้้รอตััด้บััญชื้่  - - 31,389 11% 32,537 11%  - - 31,389 12% 32,537 12%

รวิม่หน่ี�สิน่ไม่่หมุ่น่เวิียน่ 18,136 10% 76,862 27% 76,601 27% 17,787 11% 70,565 26% 70,542 28%

รวิม่หน่ี�สิน่ 183,295 100% 289,577 100% 287,432 100% 166,313 100% 268,334 100% 251,612 100%

สั่วนข้องผู้ถือหุ้้น

ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน 82,051 16% 82,051 12% 82,051 11% 82,051 17% 82,051 12% 82,051 11%

ทีุ่นออกจำหน่ายและเร่ยกชื้ำระแล้ว 82,051 16% 82,051 12% 82,051 11% 82,051 17% 82,051 12% 82,051 11%

ส่วนเกินม่่ลค่าหุ้นสาม่ัญ 139,271 28% 139,271 20% 139,271 18% 139,271 28% 139,271 20% 139,271 19%

กำไรสะสม่

 จัด้สรรแล้ว - สำรองตัาม่กฎหม่าย 8,260 2% 8,260 1% 8,260 1% 8,260 2% 8,260 1% 8,260 1%

 ยังไม่่ได้้จัด้สรร 271,880 54% 310,891 43% 357,972 47% 251,097 53% 295,614 42% 335,355 46%

องค�ปัระกอบัอ้�นของส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้น  (520)  -  170,027 24% 170,513 23%  -  - 170,464 25% 169,518 23%

รวิม่ส่วิน่ข้องผูู้้ถ่อหุ้น่ 500,942 100% 710,500 100% 758,067 100% 480,679 100% 695,660 100% 734,455 100%

รวิม่หน่ี�สิน่และส่วิน่ข้องผูู้้ถ่อหุ้น่ 684,237 100% 1,000,077 100% 1,045,499 100% 646,992 100% 963,994 100% 986,067 100%
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(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

1.1 กิาริเปริียบเทั่ยบริายได้้ริวิมูข้องกิลุ่มูบริิษััทั 

 โด้ยวิิธ่ Common - Size

ในสว่นของอตััรารอ้ยละของรายได้ร้วม่ของกลุม่่บัรษิทัี่ในปั ี2564  
เม่้�อเที่่ยบักับัรายได้้ปัระเภัที่เด้่ยวกันกับัปัีก่อน รายได้้จาก 
การให้บัริการด้า้นข้อม่ล่ และรายได้อ้้�น เติับัโตัเพัิ�ม่ข่�นร้อยละ 1.9  
และร้อยละ 1.6 ตัาม่ลำด้ับั ในขณะท่ี่�รายได้้จากการให้บัริการ 
ด้้านการบัริหารความ่เส่�ยง และรายได้้จากการให้บัริการอ้�นๆ 
ม่่สัด้ส่วนของอัตัราร้อยละของรายได้้ เม่้�อเที่่ยบักับัรายได้้รวม่ 
ของกลุ่ม่บัริษัที่ลด้ลงร้อยละ 0.6 และร้อยละ 2.9 ตัาม่ลำด้ับั

2560

2560

2561

2561

2562

2562

2563

2563

2564

2564

บัริการอื�นๆบัริการด�านการ
บัริหารคัวามเส่�ยง

รายได�อื�นบัริการด�านข�อม้ล

บัริการด�านข�อม้ล

บัริการด�านการ
บัริหารคัวามเส่�ยง

บัริการอื�นๆ

1.2 กิาริเปริียบเทั่ยบริายได้้จากิกิาริให้บริิกิาริ 

 ข้องกิลุ่มูบริิษััทั

รายได้้จากการให้บัริการของกลุ่ม่บัริษัที่ในปัี 2564 รวม่เปั็นเงิน  
608.0 ล้านบัาที่ เพัิ�ม่ข่�น 12.4 ล้านบัาที่ หร้อเพัิ�ม่ข่�นร้อยละ 2.1  
เม้่�อเปัร่ยบัเท่ี่ยบักับัรายได้้จากการให้บัริการในปีั 2563 โด้ยม่ ่
สาเหตุัหลักม่าจากการเพัิ�ม่ข่�นของรายได้้จากการให้บัริการ 
ด้้านข้อม่่ลนิตัิบัุคคลและข้อม่่ลซ่ึ่�งช่ื้วยในการตััด้สินใจที่างธุุ์รกิจ  
และรายได้้จากการให้บัริการด้้านการบัริหารความ่เส่�ยงร้อยละ  
7.0 และร้อยละ 0.9 ตัาม่ลำดั้บั เม่้�อเที่่ยบักับัรายได้้ปัระเภัที่ 
เด้่ยวกันกับัปัีก่อน

64.0

60.6
48.7

41.5

50.8

139.1

66.9

137.8

343.3 383.4368.8 390.9 418.1

27.4

43.5

1. รายได้รวิม่ของกิลุ่ม่บริษัทั 

 (หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

จากงบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จในปัี 2564 บัริษัที่และบัริษัที่ย่อยม่่
รายได้้รวม่เปั็นจำนวน 650.5 ล้านบัาที่ ซึ่่�งเพัิ�ม่ข่�น เปั็นจำนวน 
24.3 ล้านบัาที่ หร้อเพัิ�ม่ข่�นคิด้เปั็นร้อยละ 3.9 เม่้�อเปัร่ยบัเที่่ยบั
กบััรายได้ร้วม่ในปีัที่่�ผ่่านม่า โด้ยม่ส่าเหตุัหลักจากการเพัิ�ม่ข่�นของ
รายได้้จากการให้บัริการข้อม่่ล

2560

436.5

2561

487.5

2562

538.1

2563

626.2

2564

650.5

71.2%
75.7%

62.4%
64.3%

78.6%

11.3%
8.5%

22.0%

21.4%
10.0%

6.3%

11.9%10.0% 10.7%
7.8%

5.6%5.8% 4.9% 6.5%5.1%
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1.3 กิาริเปริียบเทั่ยบต้น์ทัุน์กิาริให้บริิกิาริและค่าใช่้จ่ายใน์กิาริบริิหาริข้องกิลุ่มูบริิษััทั

(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะของกิจการ

2563 2564 เพิิ�มข้�น (ลดลง) 2563 2564 เพิิ�มข้�น (ลดลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ตั้นทีุ่นการให้บัริการ  253.3 60.7%  222.8 59.5% (30.5) (12.0%)  212.3 59.8%  180.8 57.4% (31.5) (14.8%)

ค่าใช้ื้จ่ายในการบัรหิาร 164.1 39.3%  151.8 40.5% (12.3) (7.5%)  142.9 40.2%  134.4 42.6% (8.5) (5.9%)

รวิม่  417.4 100.0%  374.6 100.0% (42.8) (10.2%)  355.2 100.0%  315.2 100.0% (40.0) (11.3%)

ตัาม่งบัการเงินรวม่ของกลุ่ม่บัริษัที่ในปัี 2564 ม่่ต้ันทีุ่นการให้บัริการจำนวน 222.8 ล้านบัาที่ ลด้ลงเปั็นเงิน 30.5 ล้านบัาที่ หร้อ 
ลด้ลงคดิ้เปัน็รอ้ยละ 12.0 เม่้�อเที่ย่บักบััตัน้ที่นุการใหบ้ัรกิารในปักีอ่น สาเหตัหุลักม่าจากการลด้ลงของตัน้ที่นุและคา่ใชื้จ้า่ยที่่�เก่�ยวขอ้ง 
กับัโครงการใหญ่ (One-off projects) ในขณะที่่�ค่าใชื้้จ่ายในการบัริหาร ลด้ลงเปั็นเงิน 12.3 ล้านบัาที่ หร้อลด้ลงคิด้เปั็นร้อยละ 7.5  
เม่้�อเที่ย่บักับัค่าใช้ื้จา่ยในการบัริหารในปีัที่่�ผ่า่นม่า สาเหตุัหลักม่าจากการชื้ะลอการใช้ื้จา่ยทุี่กปัระเภัที่ ได้แ้ก่ คา่ใช้ื้จา่ยสำหรับักิจกรรม่ 
ด้้านการตัลาด้ เปั็นตั้น นับัตัั�งแตั่ตั้นปัี 2563 อันเน้�องจากการระบัาด้ของโรคตัิด้เชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัระเที่ศ

1.4 กิาริเปริียบเทั่ยบกิำาไริสัุทัธิข้องกิลุ่มูบริิษััทั

 (หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

2560

76.6

2561

104.1

2562

143.9

2563

178.5

2564

233.2

กำไรสทุี่ธุ์ขิองกลุ่ม่บัรษิทัี่ม่ก่ารเพัิ�ม่ข่�นอยา่งตัอ่เน้�อง โด้ยกำไรสทุี่ธุ์ิ 
ด้ังกล่าวในปีั 2564 รวม่เปั็นเงิน 233.2 ล้านบัาที่ โด้ยเพัิ�ม่ข่�น  
54.7 ล้านบัาที่ หร้อเพัิ�ม่ข่�นร้อยละ 30.6 เม่้�อเที่่ยบักับักำไรสุที่ธุ์ิ
ของปัีก่อน
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(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง) 2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สัินทรัพัย์์

สัินทรัพัย์์ห้มุนเวีย์น

เงนิสด้และรายการเที่ย่บัเท่ี่าเงินสด้  168,970 16.9%  126,931 12.1% (42,039) (24.9%)  130,009 13.5%  49,317 5.0% (80,692) (62.1%)

ล่กหน่�การค้าและล่กหน่�อ้�น  130,471 13.0%  98,574 9.4% (31,898) (24.4%)  128,948 13.4%  99,335 10.1% (29,613) (23.0%)

สนิที่รพััย�ที่างการเงนิหม่นุเวย่นอ้�น  150,040 15.0%  281,099 26.9% 131,059 87.3%  150,040 15.6%  281,099 28.5% 131,059 87.3%

สินที่รัพัย�หมุ่นเว่ยนอ้�น  43,844 4.4%  30,718 2.9% (13,126) (29.9%)  33,865 3.5%  27,138 2.8% (6,727) (19.9%)

รวิม่สิน่ทรัพย์หมุ่น่เวิียน่  493,325 49.3%  537,322 51.3% 43,997 8.9%  442,862 46.0%  456,889 46.4% 14,027 3.2%

สัินทรัพัย์์ ไม่ห้มุนเวีย์น

เงนิฝากธุ์นาคารที่่�ม่ภ่ัาระค�ำปัระกัน  14,200 1.4%  14,200 1.4%  -  -  14,200 1.5%  14,200 1.4%  -  - 

สนิที่รพััย�ที่างการเงนิไม่่หม่นุเวย่นอ้�น  335,185 33.5%  343,675 32.9%  8,490 2.5%  335,185 34.8%  343,675 34.9%  8,490 2.5%

เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ย่อย  -  -  -  -  - -  32,000 3.3%  37,000 3.8%  5,000 15.6%

เงินลงทีุ่นในการร่วม่ค้า  12,217 1.2%  10,772 1.0% (1,445) (11.8%)  15,500 1.6%  15,500 1.6%  -  - 

เงินลงทีุ่นในบัริษัที่ร่วม่  30,560 3.1%  30,527 2.9% (33) (0.1%)  30,000 3.1%  30,000 3.0%  -  - 

ส่วนปัรับัปัรุงอาคารและอุปักรณ�  44,546 4.5%  33,178 3.2% (11,369) (25.5%)  40,306 4.2%  29,929 3.0% (10,377) (25.7%)

สินที่รัพัย�สิที่ธุ์ิการใชื้้  28,267 2.8%  24,507 2.3% (3,760) (13.3%)  22,088 2.3%  19,201 1.9% (2,888) (13.1%)

สินที่รัพัย�ไม่่ม่่ตััวตัน  38,904 3.9%  48,449 4.7% 9,545 24.5%  30,319 3.1%  38,160 3.9% 7,841 25.9%

สนิที่รพััย�ภัาษเ่งนิได้้รอการตััด้บัญัชื้่  835 0.1%  852 0.1% 17 2.1%  -  -  -  -  - -

สินที่รัพัย�ไม่่หมุ่นเว่ยนอ้�น  2,038 0.2%  2,017 0.2% (21) (1.0%)  1,534 0.1%  1,513 0.1% (21) (1.4%)

รวิม่สิน่ทรัพย์ไม่่หมุ่น่เวิียน่  506,752 50.7%  508,177 48.7% 1,425 0.3%  521,132 54.0%  529,178 53.6% 8,045 1.5%

รวิม่สิน่ทรัพย์ 1,000,077 100.0% 1,045,499 100.0% 45,422 4.5%  963,994 100.0%  986,067 100.0% 22,072 2.3%

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 กลุ่ม่บัริษัที่ม่่สินที่รัพัย�รวม่จำนวน 1,045.5 ล้านบัาที่ โด้ยเพัิ�ม่ข่�น 45.4 ล้านบัาที่ หร้อเพัิ�ม่ข่�นร้อยละ 4.5  

เม่้�อเที่ย่บักบััสนิที่รพััย�รวม่ปั ี2563 สว่นใหญ่รายการท่ี่�เพัิ�ม่ข่�นเป็ันผ่ลม่าจากสนิที่รพััย�ที่างการเงนิหม่นุเวย่นอ้�น (เงินฝากปัระจำปัระเภัที่ 

6 เด้้อน) เพัิ�ม่ข่�น 131.1 ล้านบัาที่ และรายการที่่�ลด้ลงเป็ันผ่ลม่าจากเงินสด้และรายการเที่่ยบัเท่ี่าเงินสด้ลด้ลง 42.0 ล้านบัาที่ 

ล่กหน่�การค้าและล่กหน่�อ้�นลด้ลง 31.9 ล้านบัาที่ โด้ยเกิด้จากยอด้ล่กหน่�การค้าที่่�ลด้ลง และสินที่รัพัย�หมุ่นเว่ยนอ้�นลด้ลงจำนวน 

13.1 ล้านบัาที่ ซึ่่�งลด้ลงจากตั้นทีุ่นรอตััด้บััญชื้่ที่่�ลด้ลง

2. กิารวิิเคัราะห้์ฐาน์ะทัางกิารเงิน์
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง) 2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ห้นี�สัิน

ห้นี�สัินห้มุนเวีย์น

เงินก่ย้ม้่ระยะสั�นจากสถึาบันัการเงนิ 17,000 5.9%  -  - (17,000) (100.0%)  17,000 6.3%  -  - (17,000) (100.0%)

เจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น 161,580 55.8% 192,222 66.9% 30,643 19.0%  147,337 54.9%  166,326 66.1% 18,989 12.9%

ส่วนของหน่�สินตัาม่สัญญาเชื้่าที่่�
ถึ่งกำหนด้ชื้ำระภัายในหน่�งปัี 2,850 1.0% 3,066 1.1% 216 7.6%  2,191 0.8%  2,357 0.9% 166 7.6%

ภัาษ่เงินได้้ค้างจ่าย 9,571 3.3% 11,016 3.8% 1,444 15.1%  9,571 3.6%  7,899 3.1% (1,672) (17.5%)

ค่าสิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�ค้างจ่าย 16,991 5.9%  -  - (16,991) (100.0%)  16,991 6.3%  -  - (16,991) (100.0%)

เงินปัันผ่ลค้างจ่าย 494 0.2% 573 0.2% 78 15.9%  494 0.2%  573 0.2% 78 15.9%

หน่�สินหมุ่นเว่ยนอ้�น  4,229 1.6% 3,954 1.5% (276) (6.5%)  4,185 1.6%  3,915 1.7% (270) (6.5%)

รวิม่หน่ี�สิน่หมุ่น่เวิียน่ 212,715 73.6% 210,831 73.5% (1,884) (0.9%) 197,769 73.7% 181,069 72.0% (16,700) (8.4%)

ห้นี�สัินไม่ห้มุนเวีย์น 

หน่�สนิตัาม่สญัญาเช่ื้า - สทุี่ธิุ์จาก
ส่วนท่ี่�ถึง่กำหนด้ชื้ำระภัายในหน่�งปีั 21,990 7.6% 18,928 6.6% (3,062) (13.9%)  16,906 6.3%

 
14,554 5.8% (2,352) (13.9%)

สำรองผ่ลปัระโยชื้น�ระยะยาวของ
พันักงาน 20,221 7.0% 21,671 7.5% 1,450 7.2%  19,789 7.4%  20,817 8.3% 1,028 5.2%

สำรองตั้นทีุ่นในการร้�อถึอน 3,262 1.0% 3,465 1.1% 203 6.2%  2,481 0.9%  2,634 1.0% 153 6.2%

หน่�สินภัาษ่เงินได้้รอตััด้บััญชื้่ 31,389 10.8% 32,537 11.3% 1,148 3.7%  31,389 11.7%  32,537 12.9% 1,148 3.7%

รวิม่หน่ี�สิน่ไม่่หมุ่น่เวิียน่ 76,862 26.4% 76,601 26.5% (261) (0.3%) 70,565 26.3% 70,542 28.0% (23)  - 

รวิม่หน่ี�สิน่ 289,577 100.0% 287,432 100.0% (2,145) (0.7%) 268,334 100.0% 251,611 100.0% (16,723) (6.2%)

ณ วนัที่่� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564 กลุม่่บัริษทัี่ม่ห่น่�สนิรวม่จำนวน 287.4 ลา้นบัาที่ โด้ยลด้ลง 2.1 ลา้นบัาที่ หรอ้ลด้ลงร้อยละ 0.7 เม่้�อเที่ย่บักับั 

ปัีก่อนสาเหตัุหลักเปั็นผ่ลม่าจากการจ่ายชื้ำระเงินก่้ย้ม่ระยะสั�นจากสถึาบัันการเงิน และค่าสิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�ค้างจ่ายจำนวน 17.00 

และ 16.99 ล้านบัาที่ ตัาม่ลำด้ับั อย่างไรก็ตัาม่ม่่การเพัิ�ม่ข่�นของเจ้าหน่�การค้าและเจ้าหน่�อ้�น จำนวน 30.6 ล้านบัาที่ เน้�องจากบัริษัที่ 

ม่่ตั้นทีุ่นโครงการค้างจ่ายเพัิ�ม่ข่�น

(หนำ�วัย : พื่ันำบ�ท)

งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง) 2563 2564 เพิิ�มข้�น/(ลดลง)

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สั่วนข้องผู้ถือหุ้้น

ทีุ่นจด้ที่ะเบั่ยน  82,051 11.5%  82,051 10.8%  -  -  82,051 11.8%  82,051 11.2%  -  - 

ทีุ่นออกจำหน่ายและชื้ำระเตั็ม่
ม่่ลค่าแล้ว 82,051 11.5% 82,051 10.8%  -  -  82,051 11.8%  82,051 11.2%  -  - 

ส่วนเกินม่่ลค่าหุ้นสาม่ัญ 139,271 19.6% 139,271 18.4%  -  -  139,271 20.0%  139,271 19.0%  -  - 

กำไรสะสม่ 

จัด้สรรแล้ว - สำรองตัาม่ 
กฎหม่าย 8,260 1.2% 8,260 1.1%  -  -  8,260 1.2%  8,260 1.1%  -  - 

ยังไม่่ได้้จัด้สรร 310,891 43.8% 357,972 47.2% 47,081 15.1%  295,614 42.5%  335,355 45.6% 39,742 13.4%

องค�ปัระกอบัอ้�นของส่วน 
ของผ่่้ถึ้อหุ้น 170,027 23.9% 170,513 22.5% 486 0.3%  170,464 24.5%  169,518 23.1% (947) (0.6%)

รวิม่ส่วิน่ข้องผูู้้ถ่อหุ้น่  710,500 100.0%  758,067 100.0% 47,567 6.7%  695,660 100.0%  734,455 100.0% 38,795 5.6%
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ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 กลุ่ม่บัริษัที่ม่่ส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้นตัาม่งบัการเงินรวม่ เปั็นจำนวน 758.1 ล้านบัาที่ เพัิ�ม่ข่�น 47.6 ล้านบัาที่  
หรอ้เพิั�ม่ข่�นรอ้ยละ 6.7 เม่้�อเที่ย่บักบััสว่นของผ่่ถ้ึอ้หุน้ในปักีอ่น ซึ่่�งเปัน็ผ่ลม่าจากกลุม่่บัรษิทัี่ม่ก่ำไรสทุี่ธุ์สิำหรบััปั ี2564 เปัน็เงนิ 233.2  
ล้านบัาที่ (สาม่ารถึด้่รายละเอ่ยด้ตััวเลขได้้ในงบักำไรขาด้ทุี่นเบั็ด้เสร็จ) อย่างไรก็ตัาม่บัางส่วนถึ่กหักกลบัจากการจ่ายเงินปัันผ่ลส่วน 
ที่่�เหล้องวด้สุด้ที่้ายปัระจำปัี 2563 เปั็นจำนวน 94.4 ล้านบัาที่ และเงินปัันผ่ลระหว่างกาลของปัี 2564 เปั็นจำนวน 90.2 ล้านบัาที่ 
ในเด้้อนเม่ษายนและกันยายน ปัี 2564 ตัาม่ลำด้ับั

3. กิารวิิเคัราะห้์อัตุราสั่วิน์ทัางกิารเงิน์ทั่�สัำาคััญ 

3.1 ควิามูสัามูาริถืใน์กิาริทัำากิำาไริ

 อัตริาสั่วิน์กิำาไริข้ั�น์ต้น์ (%)

ในปัี 2564 อตััราสว่นกำไรขั�นตัน้จากงบักำไรขาด้ที่นุเบัด็้เสรจ็รวม่ของกลุม่่บัรษิัที่ เที่า่กบััรอ้ยละ 63.4 เม่้�อเปัรย่บัเที่ย่บักบััอตััราสว่นกำไร 
ขั�นตัน้ด้งักลา่วในปัี 2563 เที่า่กบััรอ้ยละ 57.5 จะเห็นได้ว้า่อตััราสว่นกำไรขั�นตัน้ในปัี 2564 เพัิ�ม่ข่�นเที่า่กบััรอ้ยละ 10.3 เหตัุผ่ลหลกั 
เกดิ้จากรายได้จ้ากการใหบ้ัริการเพัิ�ม่ข่�นเที่า่กบััรอ้ยละ 2.1 และความ่ม่ป่ัระสทิี่ธุ์ภิัาพัในการบัริหารตัน้ที่นุการใหบ้ัริการ ที่ำใหต้ัน้ที่นุการ 
ใหบ้ัรกิารลด้ลงรอ้ยละ 12 เม่้�อเที่ย่บักับัปักีอ่น

 อัตริาสั่วิน์กิำาไริสัุทัธิ(%)

ในปัี 2564 อตััราสว่นกำไรสุที่ธุ์จิากงบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสรจ็รวม่ของกลุม่่บัริษัที่เที่า่กบััรอ้ยละ 35.9 โด้ยเพัิ�ม่ข่�นเที่า่กบััรอ้ยละ 26.0  
เปัรย่บัเที่ย่บักบััอตััราสว่นกำไรสทุี่ธุ์ใินปัี 2563 เหตัผุ่ลหลกัเกดิ้จากตัน้ที่นุการใหบ้ัรกิารลด้ลงและการชื้ะลอการใชื้จ้า่ยที่กุปัระเภัที่ ได้แ้ก่  
คา่ใชื้จ้า่ยสำหรับักิจกรรม่ด้า้นการตัลาด้ เปัน็ตัน้ นับัตัั�งแตัต่ัน้ปัี 2563 อันเน้�องจากการระบัาด้ของโรคตัิด้เชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019  
ในปัระเที่ศ

2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564

63.4%

35.9%

57.5%

28.5%

53.2%

21.4%

58.1%

26.7%

48.5%

17.6%
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

 อัตริาสั่วิน์ผู้ลตอบแทัน์ต่อสัิน์ทัริัพัย์ (%)

ในปัี 2564 อัตัราส่วนผ่ลตัอบัแที่นกำไรสุที่ธุ์ิตั่อสินที่รัพัย� (ROA) จากงบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จรวม่ของกลุ่ม่บัริษัที่เที่่ากับัร้อยละ 22.3  
โด้ยเพัิ�ม่ข่�นเที่่ากับัร้อยละ 24.6 เม่้�อเที่่ยบักับัอัตัราส่วนผ่ลตัอบัแที่นกำไรสุที่ธุ์ิตั่อสินที่รัพัย� (ROA) ปัี 2563 สาเหตัุหลักเกิด้จาก 
การเตัิบัโตัของผ่ลปัระกอบัการตัาม่ที่่�อธุ์ิบัายไว้ก่อนหน้าน่�

ในปัี 2564 กลุ่ม่บัริษัที่ม่่อัตัราส่วนผ่ลตัอบัแที่นต่ัอส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้น (ROE) เพัิ�ม่ข่�นเที่่ากับัร้อยละ 22.7 เม่้�อเที่่ยบักับัอัตัราส่วน 
ผ่ลตัอบัแที่นตั่อส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้น (ROE) ในปัี 2563 สาเหตัุหลักเกิด้จากการเตัิบัโตัของผ่ลปัระกอบัการตัาม่ที่่�อธุ์ิบัายไว้ก่อนหน้าน่�

2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564

22.3%

30.8%

17.9%

25.1%

15.0%

20.6%

21.0%

28.7%

12.0%

16.3%

3.2 อัตริาสั่วิน์แสัด้งปริะสัิทัธิภาพัใน์กิาริด้ำาเน์ิน์งาน์ 

 อัตริาสั่วิน์ผู้ลตอบแทัน์ต่อสั่วิน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ (%)
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2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564

3.3 อัตริาสั่วิน์สัภาพัคล่อง (เทั่า) 

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 อัตัราส่วนสภัาพัคล่องของกลุ่ม่บัริษัที่เพัิ�ม่ข่�นเที่่ากับั 0.2 เที่่า เม่้�อเที่่ยบักับัอัตัราส่วนสภัาพัคล่องในปัีก่อน  
โด้ยม่่สาเหตัุหลักม่าจากการเพัิ�ม่ข่�นของยอด้เงินสด้และเงินฝากปัระจำซึ่่�งเปั็นสินที่รัพัย�หมุ่นเว่ยน

3.4 อัตริาสั่วิน์วิิเคริาะห์น์โยบายทัางกิาริเงิน์ 

 อัตริาสั่วิน์หน์่�สัิน์ต่อสั่วิน์ข้องผูู้้ถื่อหุ้น์ (เทั่า)

ในระหว่างปัี 2564 อัตัราส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่่้ถ้ึอหุ้นของบัริษัที่ (D/E) เที่่ากับั 0.38 เที่่า ลด้ลง 0.03 เที่่า เม่้�อเที่่ยบักับัอัตัรา 
ส่วนหน่�สินตั่อส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้นในปัีก่อน โด้ยม่่สาเหตัุหลักม่าจากการเพัิ�ม่ข่�นของส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้นเน้�องจากการเตัิบัโตัของผ่ล 
การด้ำเนินงานในปัี 2564

2.5

0.38

2.3

0.41

2.8

0.37

2.5

0.37

2.7

0.37
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 อัตริาสั่วิน์กิาริจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล (%)

ในปัี 2564 บัรษิัที่ปัระกาศจ่ายเงนิปัันผ่ลจากกำไรสุที่ธุ์ิปัระจำปัี 2563 คิด้เปัน็ร้อยละ 89.6 เม่้�อเที่่ยบักบัักำไรสุที่ธุ์ิตัาม่งบัการเงินรวม่  
ในเด้้อนกุม่ภัาพัันธุ์� 2565 ท่ี่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การของกลุ่ม่บัริษัที่ได้้อนุม่ัตัิจ่ายปัันผ่ลงวด้สุด้ท้ี่ายสำหรับัปีั 2564 ในอัตัราหุ้นละ  
0.145 บัาที่ คิด้เปั็นร้อยละ 89.7 เที่่ยบักับักำไรสุที่ธุ์ิปัระจำปัี 2564 ตัาม่งบัการเงินรวม่ ที่ั�งน่�สิที่ธุ์ิรับัเงินปัันผ่ลด้ังกล่าวข่�นอย่่กับัม่ตั ิ
ของที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นสาม่ัญปัระจำปัี 2565 ที่่�จะจัด้ข่�นในเด้้อนม่่นาคม่ 2565

3.5 ควิามูสัามูาริถืใน์กิาริบริิหาริทัริัพัย์สัิน์ 

ลูกหน่ี�การค์้าและลูกหน่ี�อ่�น่
ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ ของปัี 2563 และ 2564 บัริษัที่และบัริษัที่ย่อย ม่่รายการล่กหน่�การค้าและล่กหน่�อ้�นเที่่ากับั 130.5 ล้านบัาที่  
และ 98.6 ล้านบัาที่ ตัาม่ลำด้ับั หร้อคิด้เปั็น ร้อยละ 13.0 และร้อยละ 9.4 ของสินที่รัพัย�รวม่ตัาม่ลำด้ับั

ลูกหน่ี�การค์้า
ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ ของปัี 2563 และ 2564 กลุ่ม่บัริษัที่ ม่่ล่กหน่�การค้าเที่่ากับั 87.9 ล้านบัาที่ และ 52.1 ล้านบัาที่ ตัาม่ลำด้ับั หร้อ 
คิด้เปั็นสัด้ส่วนร้อยละ 8.8 และร้อยละ 5.0 ของสินที่รัพัย�รวม่ตัาม่ลำด้ับั การลด้ลงของล่กหน่�การค้า ณ สิ�นปัี 2564 เม่้�อเที่่ยบักับั 
ปัี 2563 เน้�องจากการเก็บัชื้ำระเงินจากล่กหน่�ได้้เพัิ�ม่ข่�นในปัี 2564

ณ วันที่่� 31 ธันวาคัม 2563 ณ วันที่่� 31 ธันวาคัม 2564

ยังไม่ถืึงกำาหนดชำาระ เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนน�อยกว่า 3 เดือน เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

2560 2561 2562 2563 2564

89.7%89.6%92.3% 83.3%80.0%

0.9%
1.6%
35.3%

62.3%

0.2%
0.4%
32.6%

66.9%

ยอด้คงเหล่อลูกิหน์่�กิาริค้า ตามูงบกิาริเงิน์ข้องกิลุ่มูบริิษััทั 
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ระยะเวิลาการช่ำระหน่ี�ข้องลูกหน่ี�ค์งค์้างข้องกลุ่ม่บริษััท
ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2562 - 2564

(หนำ�วัย: ลู��นำบ�ท)

ระยะเวลาคั�างชำาระ
งบัการเงินรวม งบัการเงินเฉพิาะกิจการ

2562 2563 2564 2562 2563 2564

ยังไม่่ถึ่งกำหนด้ชื้ำระ  29.3  58.1  35.0  25.4  58.4  35.7 

ค้างชื้ำระ

น้อยกว่า 3 เด้้อน  8.0  33.0  17.0  7.8  32.6  16.7 

เกินกว่า 3 เด้้อนแตั่ไม่่เกิน 6 เด้้อน  -    1.5  0.2  2.3  1.5  0.2 

เกินกว่า 6 เด้้อนแตั่ไม่่เกิน 12 เด้้อน  2.3  0.8  0.1  -    0.8  0.1 

รวิม่ลูกหน่ี�การค์้า  39.6  93.4  52.3  35.5  93.3  52.7 

หัก ค่าเผ่้�อผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิตัที่่�คาด้ว่า
จะเกิด้ข่�น (2.3) (5.5) (0.2) (2.3) (5.5) (0.2)

รวิม่ลูกหน่ี�การค์้า-สุทธุิ  37.3  87.9  52.1  33.2  87.8  52.5 

จากตัารางขา้งตัน้ในปีั 2564 กลุม่่บัรษิทัี่ม่ม่่ล่ค่าคา่เผ่้�อผ่ลขาด้ที่นุด้า้นเครด้ติัที่่�คาด้วา่จะเกดิ้ข่�นเปัน็ 0.2 ลา้นบัาที่ ลด้ลง 5.3 ลา้นบัาที่ 
เม่้�อเที่่ยบักับัค่าเผ่้�อผ่ลขาด้ทีุ่นด้้านเครด้ิตัที่่�คาด้ว่าจะเกิด้ข่�นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบัาที่ในปัี 2563

สำหรับันโยบัายการให้สินเชื้้�อ (credit term) ของกลุ่ม่บัริษัที่ โด้ยปักตัิกำหนด้ไว้เปั็นระยะเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตัาม่ อาจม่่บัางกรณ่ 
ที่่�กลุ่ม่บัริษัที่ จะพิัจารณาระยะเวลาการให้สินเชื้้�อสำหรับับัริษัที่เอกชื้นขนาด้ใหญ่ หร้อหน่วยงานราชื้การแตักต่ัางจากที่่�กำหนด้ไว้ 
ข้างตั้นก็ได้้ ข่�นอย่่กับัความ่เหม่าะสม่ของธุ์ุรกิจแตั่ละปัระเภัที่ โด้ยพัิจารณาจากคุณสม่บััตัิและสถึานะที่างการเงินของล่กค้ารายนั�นๆ  
อ่กที่ั�งกลุ่ม่บัริษัที่ม่่นโยบัายควบัคุม่คุณภัาพัของล่กหน่�รายใหม่่ รวม่ถ่ึงม่่กระบัวนการที่บัที่วนวงเงินเครดิ้ตัและระยะเวลาการติัด้ตัาม่ 
หน่�ล่กค้า (Monthly Aging Account receivables report) เปั็นปัระจำทีุ่กๆ เด้้อน ในกรณ่ที่่�ล่กหน่�เริ�ม่ม่่ปัระวัตัิค้างชื้ำระเกินกว่า 
ระยะเวลา (credit term) ที่่�ได้้รับัอนุม่ัตัิ ฝ่ายสินเชื้้�อจะม่่ปัระสานงานร่วม่กับัฝ่ายขายและการตัลาด้ เพั้�อวิเคราะห�ปััญหากับั 
ความ่ล่าชื้้าของล่กหน่�ในแตั่ละราย เพั้�อรายงานตั่อคณะกรรม่การบัริหารของบัริษัที่

ระยะเวลาการเก็บัหน่�โด้ยเฉล่�ยในชื้่วง 3 ปัีที่่�ผ่่านม่าเปั็นด้ังน่�

ปี 2562 2563 2564

ระยะเวลาการเก็บัหน่�โด้ยเฉล่�ย (วัน) 43 38 41

ในชื้่วงปัี 2562 - 2564 สาเหตัุหลักที่่�ที่ำให้ระยะเวลาการเก็บัหน่�โด้ยเฉล่�ยในชื้่วงระยะเวลานั�นม่่ระยะเวลานาน เน้�องจากส่วนใหญ่ 
เปั็นล่กหน่�การค้าท่ี่�เกิด้จากธุ์นาคารขนาด้ใหญ่ ซ่ึ่�งม่่ขั�นตัอนการวางบัิลที่่�ม่่ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน สำหรับัปัี 2563 และ 2564  
นับัตัั�งแตั่เริ�ม่ม่่การระบัาด้ของโรคตัิด้เชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัระเที่ศ ส่งผ่ลกระที่บัตั่อความ่ล่าชื้้าในการรับัชื้ำระหน่�จากล่กค้าบั้าง  
อันเน้�องม่าจากนโยบัายการที่ำงานที่่�เปั็นแบับั Work from Home (WFH) ที่ำให้การรับัส่งเอกสารใชื้้ระยะเวลาเพัิ�ม่ข่�น
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3.6 ปัจจัยทั่�อาจสั่งผู้ลกิริะทับต่อกิาริด้ำาเน์ิน์งาน์และฐาน์ะกิาริเงิน์ข้องบริิษััทัใน์อน์าคต

การแพัร่ระบัาด้ของโรคโควิด้ 19 ได้้สร้างผ่ลกระที่บัแก่ระบับัเศรษฐกิจของไที่ยอย่างตั่อเน้�อง อาที่ิเชื้่น การลด้ลงของความ่สาม่ารถึ 

ในการใชื้้จ่ายเพั้�อการบัริโภัค หน่�เส่ยท่ี่�เพัิ�ม่ข่�น และการชื้ะลอกระบัวนการจัด้ซ้ึ่�อ ที่ั�งน่� บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

ก็หล่กเล่�ยงไม่่ได้้ ท่ี่�จะได้้รับัผ่ลกระที่บัดั้งกล่าว โด้ยในระยะสั�นบัริษัที่ ม่่ความ่ท้ี่าที่ายในการค้นหาและให้ความ่ร่้แก่ล่กค้า 

ที่่�ยังไม่่สาม่ารถึตััด้สินใจลงทุี่นด้้านแพัลตัฟอร�ม่วิเคราะห�ข้อม่่ลได้้ ส้บัเน้�องจากสถึานการณ�ด้้านการเงินที่่�ยากลำบัาก นอกจากน่� 

ที่างบัริษัที่ฯ ยังได้้รับัผ่ลกระที่บัจากความ่ล่าชื้้าในการตั่ออายุสัญญา และกระบัวนการจัด้ซ้ึ่�อที่่�ยาวนานกว่าปักตัิ ซ่ึ่�งเปั็นผ่ล 

อันเน้�องม่าจากนโยบัายให้พันักงานที่ำงานที่่�บ้ัาน (Work From Home) แต่ัอย่างไรก็ตัาม่ คงจะปัฏิิเสธุ์ไม่่ได้้ว่าในระยะยาว  

การแพัร่ระบัาด้ครั�งน่�เปั็นตััวเร่งสำคัญที่่�ที่ำให้เกิด้การเปัล่�ยนแปัลงจากนวัตักรรม่หร้อเที่คโนโลย่ใหม่่ๆ หร้อ Digital Disruption  

ที่ั�วที่ั�งภั่ม่ิภัาค ปัริม่าณการใช้ื้งานเคร้�องม้่อดิ้จิทัี่ลในปัระเที่ศไที่ยเพัิ�ม่ส่งข่�นอย่างม่่นัยสำคัญ และม่่จำนวนบัริษัที่ไม่่น้อย 

ที่่�หันม่าสนใจในโซึ่ล่ชัื้นท่ี่� ถ่ึกขับัเคล้�อนด้้วยข้อม่่ล และสาม่ารถึช่ื้วยลด้ความ่เส่�ยงและเพัิ�ม่โอกาสเติับัโตัที่างธุุ์รกิจได้้  

เพั้�อตัอบัสนองความ่ต้ัองการของตัลาด้ ที่างบัริษัที่ฯมุ่่งมั่�นที่่�จะเพัิ�ม่กลุ่ม่ผ่ลิตัภััณฑิ�ใหม่่ภัายใน 2-3 ปัีข้างหน้า ผ่่านการขยาย 

ความ่ร่วม่ม้่อกับัพัันธุ์มิ่ตัรตั่างๆ และม่่แผ่นท่ี่�จะจัด้ที่ำกิจกรรม่การตัลาด้และสร้างแบัรนด้�ให้กับัผ่ลิตัภััณฑิ�เด้ิม่ที่่�ม่่อย่่ของบัริษัที่ฯ 

ให้ชื้ัด้เจนม่ากยิ�งข่�นและเปั็นที่่�ร่้จักอย่างที่ั�วถึ่ง

ในฐานะผ่่ใ้ห้บัริการด้า้นการวิเคราะห�ข้อม่ล่บัริษทัี่ฯ ที่างบัริษทัี่ฯ ตัระหนักถ่ึงความ่สำคัญของสิที่ธิุ์ในความ่เป็ันส่วนตัวั และการคุ้ม่ครอง 

ข้อม่่ลส่วนบัุคคลของล่กค้าเสม่อม่า ผ่นวกกับั พั.ร.บั. คุ้ม่ครองข้อม่่ลส่วนบัุคคล พั.ศ. 2562

ที่่�กำลงัจะม่ผ่่ลบังัคบััใชื้ใ้นปัระเที่ศไที่ยในอก่ไม่น่าน บัรษิทัี่ฯ จง่ได้ท้ีุ่ม่่เที่ที่รพััยากรและบัคุลากรเพั้�อปักปัอ้งรกัษาขอ้ม่ล่ของล่กคา้ และ 

จัด้ตัั�งนโยบัายที่่�สอด้คล้องกับักฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้อง อ่กที่ั�งยังม่่การลงทุี่นเพั้�อเพิั�ม่ม่าตัราการความ่ปัลอด้ภััยด้้านไซึ่เบัอร�เพั้�อเปั็น 

หลักปัระกันความ่ปัลอด้ภััยด้้านข้อม่่ล
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ข�อำม้ลทัี่�วัไป และข�อม้ลสำาคััญอื�น

ตุิดตุ่อสั่วิน์งาน์น์ักิลงทัุน์สััม่พััน์ธ ์: ir@bol.co.th

นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล 

กรรม่การและผ่่้อำนวยการฝ่ายบัริหาร

น์ายทัะเบ่ยน์หุ้้น์และใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธ ิ

บัริษัที่ ศ่นย�รับัฝากหลักที่รัพัย� (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ 

อาคารตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย

93 ถึนนรัชื้ด้าภัิเษก แขวงด้ินแด้ง เขตัด้ินแด้ง กรุงเที่พัม่หานคร 10400

โที่รศัพัที่� : +66 2009 9999

โที่รสาร : +66 2009 9476

 ผู้สัอบบัญชำี

นางสาวศิริวรรณ นิตัย�ด้ำรง

ผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั ที่ะเบั่ยนเลขที่่� 5906

บัริษัที่ สำนักงาน อ่วาย จำกัด้

193/136-137 อาคารเลครัชื้ด้า ชื้ั�น 33 ถึนนรัชื้ด้าภัิเษก 

แขวงคลองเตัย เขตัคลองเตัย กรุงเที่พัม่หานคร 10110 

โที่รศัพัที่� : +66 2264 0777

โที่รสาร : +66 2264 0789-90

ข้อมู่ลสัำาคััญอื�น์ทั่�อาจม่่ผลกิระทับตุ่อกิารตุัดสัิน์ใจของผู้ลงทัุน์อย่างม่่น์ัยสัำาคััญ

ไม่่ม่่

ข้อพัิพัาทัทัางกิฎห้ม่าย

ไม่่ม่่

ตุลาดรอง ห้รือสัถาบัน์กิารเงิน์ทั่�ตุิดตุ่อประจำา

ไม่่ม่่
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2
กั�ริกัำ�กัับดูแล 

กัิจำกั�ริ
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นโยบายการกำากับัด้แลกิจการ

บัริษัที่กำหนด้นโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการท่ี่�ด้่ โด้ยม่่วัตัถึุปัระสงค�เพ้ั�อส่งเสริม่การด้ำเนินงานอย่างโปัร่งใสและม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั  

ตัาม่แนวที่างของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย ซึ่่�งปัระกอบัด้้วย 5 หม่วด้ ด้ังน่�

บัริษัที่จัด้ส่งหนังส้อเชิื้ญปัระชุื้ม่ที่่�ม่่รายละเอ่ยด้ข้อม่่ลวาระ 

การปัระชืุ้ม่ที่ั�งหม่ด้ที่ั�งภัาษาไที่ยและภัาษาอังกฤษที่่�เก่�ยวข้องกับั 

สถึานที่่� วนัเวลา วาระ และเร้�องที่่�ต้ัองตััด้สนิใจในที่่�ปัระชื้มุ่ รวม่ถึง่ 

สาเหตัุและความ่เป็ันม่าของเร้�องที่่�ต้ัองตััด้สินใจ โด้ยระบุัถึ่ง 

ข้อเท็ี่จจริงและเหตุัผ่ล รายละเอ่ยด้ของเน้�อหาแต่ัละวาระ และ 

ความ่เห็นของคณะกรรม่การ พัร้อม่ที่ั�งจัด้ส่งหนังส้อม่อบัฉันที่ะ 

แบับั ก. แบับั ข. และแบับั ค. ตัาม่ที่่�กฎหม่ายกำหนด้ และรายชื้้�อของ 

กรรม่การอิสระ พัร้อม่ที่ั�งคำแนะนำในการม่อบัฉันที่ะ เพั้�อให้ผ่่ถ้ึอ้หุน้ 

สาม่ารถึเล้อกที่่�จะม่อบัฉันที่ะให้บัุคคลอ้�นเข้าปัระชืุ้ม่แที่นได้้  

รวม่ที่ั�งแผ่นที่่�แสด้งสถึานที่่�ปัระชุื้ม่ให้ผ่่้ถึ้อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย  

21 วัน และในเวลาเด้่ยวกันได้้ม่่การเผ่ยแพัร่เอกสารดั้งกล่าว 

ผ่่านที่างเวบ็ัไซึ่ตั�ของบัรษิทัี่ ที่่� https://www.bol.co.th ลว่งหนา้ 

อย่างน้อย 30 วันก่อนวันปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และที่ำการลงปัระกาศ 

โฆษณารายละเอ่ยด้การปัระชุื้ม่สามั่ญผ่่้ถึ้อหุ้นปัระจำปีั 2564  

ผ่่านหนังส้อพัิม่พั�ตั่อเน้�อง 3 วันก่อนวันปัระชืุ้ม่

ในวันปัระชุื้ม่สามั่ญผ่่ถ้ึอ้หุ้น บัรษิทัี่ได้น้ำระบับับัาร�โค้ด้ (Barcode)  

ม่าใชื้้ในการลงที่ะเบั่ยนและนับัคะแนนเส่ยง เพั้�อชื้่วยให้ขั�นตัอน 

การปัระม่วลผ่ลการลงคะแนนเส่ยงเป็ันไปัอย่างรวด้เร็วยิ�งข่�น  

จัด้ให้ม่่บัุคลากรอย่างเพั่ยงพัอ เพ้ั�ออำนวยความ่สะด้วกในการ 

ตัรวจสอบัเอกสารผ้่่ถึ้อหุ้นแต่ัละรายที่่�เข้าร่วม่ปัระชุื้ม่ รวม่ที่ั�ง 

การลงที่ะเบัย่น โด้ยจะต้ัองไม่เ่ส่ยเวลานานเกินกวา่ 20 นาที่/่ราย  

หร้อตั่อ 1 ใบัม่อบัฉันที่ะ และได้้จัด้เตัร่ยม่อากรแสตัม่ปั์ให้แก ่

ผ่่้ถึ้อหุ้นในการม่อบัฉันที่ะ ที่ั�งน่� เพั้�ออำนวยความ่สะด้วกให้แก ่

ผ้่่ถึ้อหุ้น จัด้ที่ำบััตัรลงคะแนนเส่ยงให้ผ้่่ถึ้อหุ้นและผ้่่ม่อบัฉันที่ะ 

ที่่�ม่าปัระชื้มุ่ และจดั้เกบ็ัไวเ้ปัน็หลกัฐานเม้่�อปัระชื้มุ่เสรจ็เรย่บัรอ้ย  

เม่้�อเริ�ม่ปัระชื้มุ่ที่ม่่เลขานกุารบัรษิทัี่ได้ม้่ก่ารปัระกาศแจ้งจำนวน/ 

สัด้ส่วนผ้่่ถึ้อหุ้นที่่�เข้าปัระชุื้ม่ด้้วยตันเองและม่อบัฉันที่ะให้ผ่่้อ้�น 

เข้าร่วม่ปัระชื้มุ่แที่น โด้ยแยกรายการกนัอย่างชื้ดั้เจน รวม่ถึง่การแจ้ง 

หมวดำท่่� 1 สิท่ธิของผู้้�ถืือห้�น 

บัริษัที่ตัระหนักว่า ผ่่้ถึ้อหุ้น รวม่ถึ่งนักลงทุี่นสถึาบััน ม่่สิที่ธุ์ิ 

ในความ่เป็ันเจ้าของบัริษัที่ ด้ังนั�น บัริษัที่จ่งให้สิที่ธุ์ิแก่ผ่่้ถึ้อหุ้น 

ในที่กุด้้านที่่�พ่ังม่ต่ัาม่กฎหม่าย และเป็ันไปัตัาม่ข้อบังัคบััของบัรษิทัี่ 

อย่างครบัถ้ึวน เช่ื้น สิที่ธุ์ิการซ้ึ่�อขายหร้อโอนหุ้น สิที่ธุ์ิในการ 

เข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่สาม่ัญผ่่้ถึ้อหุ้น สิที่ธุ์ิในการแสด้งความ่คิด้เห็น  

สิที่ธุ์ิในการเสนอวาระการปัระชุื้ม่ล่วงหน้าก่อนวันปัระชืุ้ม่ สิที่ธิุ์ 

ในการเสนอชื้้�อบัคุคลเพั้�อเขา้รบััการคดั้เลอ้กเปัน็กรรม่การบัรษิทัี่  

สิที่ธิุ์ในการลงคะแนนเส่ยงเพั้�อแตั่งตัั�งหร้อถึอด้ถึอนกรรม่การ  

ผ่่้สอบับััญชื้่ การพัิจารณาค่าตัอบัแที่นกรรม่การและผ้่่สอบับััญช่ื้  

การพัจิารณาส่วนแบ่ังในผ่ลกำไร เร้�องที่่�ม่ผ่่ลกระที่บัต่ัอบัรษิทัี่ และ 

สทิี่ธุ์ใินการรบััที่ราบัข้อม่ล่ ผ่ลการด้ำเนนิงาน นโยบัายการบัรหิารงาน 

อย่างสม่�ำเสม่อ เพั่ยงพัอ รวด้เร็ว ครบัถึ้วนและที่ันเวลา เข้าถึ่ง 

ได้้ง่ายผ่่านชื้่องที่างตั่างๆ เพั้�อให้ผ่่้ถึ้อหุ้นม่่เวลาในการศ่กษาและ 

ตััด้สินใจ

บัริษัที่กำหนด้ให้ม่่การจัด้ปัระชืุ้ม่สาม่ัญผ่่้ถึ้อหุ้นปัีละ 1 ครั�ง โด้ย 

ในปัี 2564 กำหนด้จัด้เม่้�อวันที่่� 30 ม่่นาคม่ 2564 ซึ่่�งการปัระชืุ้ม่ 

ผ่่้ถึ้อหุ้นของบัริษัที่จัด้ข่�นในวันและเวลาท่ี่�คำน่งถึ่งความ่สะด้วก 

ของผ่่้ถึ้อหุ้น รวม่ถึ่งนักลงทุี่นสถึาบัันท่ี่�จะเข้าปัระชุื้ม่ โด้ยเล้อก 

สถึานที่่�ปัระชื้มุ่ที่่�สะด้วกในการเด้นิที่าง ม่ส่ถึานที่่�จอด้รถึเพัย่งพัอ  

รถึโด้ยสารสาธุ์ารณะผ่า่น และม่ม่่าตัรการรองรบััการแพัรร่ะบัาด้ 

ตัาม่กฎหม่ายกำหนด้

บัรษิทัี่ให้สทิี่ธุ์ผิ่่ถ้ึอ้หุน้ม่ส่ทิี่ธุ์เิสนอวาระการปัระชื้มุ่ล่วงหน้า รวม่ที่ั�ง 

การเสนอชื้้�อบัุคคลเพั้�อเข้ารับัการคัด้เล้อกเปั็นกรรม่การบัริษัที่  

สำหรับัการปัระชื้มุ่สามั่ญผ่่ถ้ึอ้หุน้ปัระจำปั ี2564 ในระหวา่งวนัที่่�  

1-31 ธุ์ันวาคม่ 2563 ที่ั�งน่� ในชื้่วงระยะเวลาด้ังกล่าวไม่่ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้น 

รายใด้เสนอวาระการปัระชืุ้ม่ หร้อเสนอชื้้�อบัุคคลเพั้�อเข้ารับั 

การคัด้เล้อกเปั็นกรรม่การเปั็นการล่วงหน้า
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วิธุ์่การลงคะแนนและนับัคะแนนให้ผ่่้ถ้ึอหุ้นที่ราบั โด้ยสิที่ธุ์ ิ

การออกเสย่งหน่�งหุน้ต่ัอหน่�งเสย่ง ในระหว่างปัระชุื้ม่ได้เ้ปิัด้โอกาส 

ให้ผ่่้ถ้ึอหุ้นซึ่ักถึาม่และบัันที่่กคำถึาม่คำตัอบัไว้ในแตั่ละวาระ 

ของที่กุวาระที่่�เสนอในหนังสอ้เชิื้ญปัระชุื้ม่ และเพั้�อความ่โปัร่งใส 

ตัาม่นโยบัายการกำกับัการด้่แลกิจการท่ี่�ด้่ บัริษัที่ได้้เชื้ิญ  

นายสราวธุุ์ ไกรลาสศริทิี่่�ปัร่กษาด้า้นกฎหม่าย บัรษิทัี่ กดุ้ั�น แอนด้�  

พัาร�ที่เนอร� จำกัด้ เป็ันตััวแที่นเข้าร่วม่เปั็นกรรม่การตัรวจนับั 

คะแนนด้้วย สำหรับัผ่ลการปัระชืุ้ม่ บัริษัที่ได้้แจ้งม่ติัที่่�ปัระชุื้ม่ 

สาม่ญัผ่่ถ้ึอ้หุน้ปัระจำปั ี2564 โด้ยระบัผุ่ลการออกเสย่งลงคะแนน 

ในแต่ัละวาระ แยกปัระเภัที่คะแนนเส่ยงเป็ัน “เห็นด้้วย”  

“ไม่่เหน็ด้้วย” “งด้ออกเสย่ง” และ “บัตััรเสย่” โด้ยจดั้สง่ในรป่ัแบับั 

จด้หม่ายข่าวไปัยงัตัลาด้หลกัที่รพััย�แห่งปัระเที่ศไที่ยในวนัเด้ย่วกนั 

ภัายหลังจากการปัระชุื้ม่ผ่่้ถ้ึอหุ้นเสร็จสิ�น และที่ำการเผ่ยแพัร่ 

ผ่่านเว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่ บัริษัที่ได้้บัันท่ี่กรายงานการปัระชุื้ม่ 

อยา่งครบัถ้ึวน และจดั้ส่งใหต้ัลาด้หลกัที่รัพัย�ฯ พัร้อม่ที่ั�งได้เ้ผ่ยแพัร่ 

รายงานการปัระชืุ้ม่บันเว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่ภัายใน 14 วัน หลังวัน 

ปัระชืุ้ม่ และบัริษัที่ได้้ม่่การบัันที่่กส้�อว่ด้ิที่ัศน�ในการปัระชืุ้ม่

หมวดำท่่� 2 การปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือห้�น 
อย่างเท่่าเท่่ยมกัน 

บัริษัที่ม่่นโยบัายในการปัฏิิบััตัิและคุ้ม่ครองสิที่ธุ์ิของผ่่้ถึ้อหุ้น 

ทีุ่กรายอย่างเท่ี่าเที่่ยม่และเป็ันธุ์รรม่ ตัาม่หลักการกำกับัด้่แล 

กิจการที่่�ด้่ ในปัี 2564 บัริษัที่ได้้ด้ำเนินการ ด้ังน่� 

1. ผ่่้ถึ้อหุ้นม่่สิที่ธิุ์ออกเส่ยงลงคะแนนตัาม่จำนวนหุ้นที่่�ตัน 

 ม่่สทิี่ธิุ์การลงเสย่งลงคะแนน 1 หุน้สามั่ญต่ัอ 1 เสย่ง สทิี่ธิุ์ 

 การม่อบัฉันที่ะให้ผ่่้อ้�นเข้าปัระชืุ้ม่แที่นตัน 

2. บัริษัที่เปิัด้โอกาสให้ผ่่้ถึ้อหุ้นรายย่อยสาม่ารถึเสนอเร้�อง 

 เพั้�อบัรรจุเข้าเปั็นวาระการปัระชืุ้ม่ และเสนอชื้้�อบุัคคล 

 เพั้�อเข้ารับัการพัิจารณาคัด้เล้อกเปั็นกรรม่การเปั็น 

 การล่วงหน้าสำหรับัการปัระชุื้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นปีั 2564 ตัั�งแต่ั 

 วันที่่� 1-31 ธุ์ันวาคม่ 2563 ล่วงหน้าไม่่น้อยกว่า 3 เด้้อน  

 ตัาม่นโยบัายบัริษัที่ โด้ยบัริษัที่เปิัด้เผ่ยหลักเกณฑิ�และ 

 ขั�นตัอนบันเว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่ และแจ้งให้ผ่่้ถึ้อหุ้นที่ราบั 

 ผ่่านระบับัข่าวของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย 

3. บัริษัที่เผ่ยแพัร่หนังส้อเชิื้ญปัระชุื้ม่พัร้อม่ข้อม่่ลปัระกอบั 

 การปัระชืุ้ม่ตัาม่วาระตั่าง ที่างเว็บัไซึ่ตั�ที่ั�งภัาษาไที่ยและ 

 ภัาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการปัระชุื้ม่ 30 วัน และ 

 จัด้ส่งเอกสารที่างไปัรษณ่ย�ผ่่านศ่นย�รับัฝากหลักที่รัพัย� 

 ก่อนวันปัระชืุ้ม่ 21 วัน 

4. กรณ่ผ้่่ถึ้อหุ้นไม่่สาม่ารถึเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ได้้ บัริษัที่ 

 ได้้ที่ำการจัด้ส่งหนังส้อม่อบัฉันที่ะแบับั ก. แบับั ข. และ 

 แบับั ค. ไปัพัร้อม่กับัจด้หม่ายเชิื้ญปัระชุื้ม่ โด้ยชื้่�แจงวิธุ์ก่าร 

 เอกสารและหลักฐานในการม่อบัฉันที่ะ ที่ั�งน่� บัริษัที่ 

 เสนอชื้้�อกรรม่การอิสระที่่�ไม่่ม่่ส่วนได้้เส่ยในการปัระชืุ้ม่ 

 เป็ันที่างเลอ้กในการม่อบัฉันที่ะของผ่่ถ้ึอ้หุน้ จำนวน 5 ที่า่น 

 ได้แ้ก ่ นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระยร่วงศ� นายอนนัตั� ตังัที่ตััสวสัด้ิ�  

 นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย�  

 และ ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� 

5. ในการด้ำเนินการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่ไม่่ม่่การ 

 เพัิ�ม่วาระอ้�น ที่่�ไม่่ได้้ระบุัไว้ในหนังส้อนัด้ปัระชุื้ม่ให้ 

 ที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นพัิจารณา 

6. บัริษัที่จัด้ให้ม่่ม่าตัรการการกำกับัด้่แลการใชื้้ข้อม่่ล 

 ภัายใน และแจ้งให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน 

 ที่่�ที่ราบัข้อม่่ลภัายในที่ราบั รวม่ที่ั�งการห้าม่ซึ่้�อขาย 

 หลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ในช่ื้วงเวลา 1 เด้้อน ก่อนการ 

 เปัิด้เผ่ยงบัการเงินให้แก่สาธุ์ารณชื้นที่ราบั 

7. บัริษัที่จัด้ที่ำรายงานการถึ้อครองหลักที่รัพัย�บัริษัที่ของ 

 กรรม่การและผ่่้บัริหารอย่างถึ่กต้ัอง ครบัถ้ึวน และได้้ 

 นำเสนอรายงานด้ังกล่าวต่ัอที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ 

 บัริษัที่เปั็นปัระจำทีุ่กไตัรม่าส บัริษัที่ไม่่เคยได้้รับัการ 

 ตัักเตั้อนในการไม่่ปัฏิิบััตัิตัาม่กฎระเบั่ยบัจากเลขานุการ 

 บัริษัที่

8. เม่้�อม่ก่ารเปัล่�ยนหรอ้เข้ารบััตัำแหน่งใหม่่ใด้ของกรรม่การ 

 บัรษิทัี่ จะนำเสนอขอ้ม่ล่การเปัล่�ยนแปัลงให ้ก.ล.ตั. ที่ราบั 

 เพั้�อให้ข้อม่่ลกรรม่การเปั็นปััจจุบัันเสม่อ

9. บัริษัที่ไม่่ม่่การให้ความ่ช่ื้วยเหล้อที่างด้้านการเงินกับั 

 บัริษัที่ที่่�ไม่่ใชื้่บัริษัที่ย่อย โครงสร้างการถึ้อหุ้นไม่่ม่่ 

 การถึอ้หุน้ไขว้ในกลุม่่บัรษิทัี่ และไม่่ม่ก่ารซ้ึ่�อหุน้บัรษิทัี่คน้

หมวดำท่่� 3 บท่บาท่ของผู้้�ม่ส่วนไดำ�เส่ย 

บัริษัที่ตัระหนักถึ่งสิที่ธิุ์ของผ้่่ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยทีุ่กกลุ่ม่ และ 

ได้้กำหนด้นโยบัายและแนวที่างการปัฏิิบััตัิตั่อผ้่่ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ย 

กลุ่ม่ตั่างๆ อย่างชื้ัด้เจน เพั้�อให้ความ่ม่ั�นใจแก่ผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ย  

ที่ั�งผ้่่ถึอ้หุน้ พันกังาน ล่กค้า ค่ค้่า เจ้าหน่� ค่แ่ข่ง ตัลอด้จนสาธุ์ารณชื้น 

และสังคม่โด้ยรวม่อย่างเหม่าะสม่ และจัด้ให้ม่่การร่วม่ม้่อกัน 

ระหว่างผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยในการสร้างความ่ม่ั�งคั�ง สร้างงานและ 

สร้างกจิการใหม้่่ฐานะการเงนิที่่�ม่ั�นคงอยา่งยั�งยน้ คณะกรรม่การ 

ม่ั�นใจวา่สทิี่ธุ์ขิองผ้่่ม่ส่ว่นได้ส้ว่นเส่ยได้ร้บััการคุ้ม่ครองและปัฏิบิัตัั ิ
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ด้้วยด้่ คำน่งถ่ึงการใชื้้ที่รัพัยากรอย่างม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั รวม่ถึ่ง 

ผ่ลกระที่บัที่่�จะเกิด้ข่�นกับัสิ�งแวด้ล้อม่

แน์วิทัางปฏิิบัตุิตุ่อผู้ม่่สั่วิน์ได้สั่วิน์เสั่ย 

• ผูู้้ถ่อหุ้น่/นั่กลงทุน่ : บัริษัที่มุ่่งม่ั�นเปั็นตััวแที่นที่่�ด้่ของ 

 ผ่่ถ้ึอ้หุน้ในการด้ำเนนิธุ์รุกจิเพั้�อสรา้งความ่พัง่พัอใจสง่สดุ้ 

 ให้กบััผ่่ถ้้ึอหุน้ โด้ยคำนง่ถ่ึงการเจริญเติับัโตัของม่ล่ค่าบัริษทัี่ 

 ในระยะยาวด้้วยผ่ลตัอบัแที่นท่ี่�ด้่และตั่อเน้�อง รวม่ที่ั�ง 

 การด้ำเนินการเปิัด้เผ่ยข้อม่่ลอย่างโปัร่งใสและเชื้้�อถึ้อ 

 ได้้ตั่อผ่่้ถึ้อหุ้น

ในปัี 2564 บัริษัที่ได้้ผ่ลคะแนนคุณภัาพัการจัด้ปัระชืุ้ม่สาม่ัญ 

ผ่่้ถึ้อหุ้นอย่่ที่่� 98/100 และผ่ลสำรวจโครงการการกำกับัด้่แล 

กิจการบัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยนไที่ยอย่่ที่่� 92%

• พน่ักงาน่ : บัริษัที่ตัระหนัก และถึ้อว่าความ่ปัลอด้ภััย  

 สขุอนาม่ยั และสภัาพัแวด้ล้อม่ในการที่ำงาน เป็ันส่วนหน่�ง 

 ของความ่สำเรจ็ในการด้ำเนนิธุ์รุกจิ พันักงานที่กุคนของ 

 บัริษัที่จะได้้รับัความ่ปัลอด้ภััย ม่่สุขภัาพัอนามั่ยที่่�ด้ ่ 

 ภัายใตั้สภัาพัการที่ำงานและสิ�งแวด้ล้อม่ที่่�ด้่ พันักงาน 

 เปั็นที่รัพัยากรอันม่่ค่าส่งสุด้ และเปั็นปััจจัยสำคัญส่ ่

 ความ่สำเรจ็ของบัรษิทัี่ จง่ปัฏิบิัติััต่ัอพันกังานอย่างเป็ันธุ์รรม่ 

 บันหลักสิที่ธิุ์ม่นุษยชื้น รวม่ถ่ึงกำหนด้ให้กรรม่การผ่่บ้ัริหาร 

 และพันักงานทุี่กคนเคารพัสิที่ธิุ์ม่นุษยชื้นสากล ไม่ล่ะเมิ่ด้ 

 ตั่อหลักการด้ังกล่าว บัริษัที่จ่งได้้มุ่่งพััฒนาเสริม่สร้าง 

 วฒันธุ์รรม่และบัรรยากาศการที่ำงานที่่�ด้ ่ รวม่ที่ั�งส่งเสริม่ 

 การที่ำงานเป็ันท่ี่ม่ ปัฏิิบััตัิต่ัอพันักงานด้้วยความ่สุภัาพั 

 และให้ความ่เคารพัตั่อความ่เปั็นปััจเจกชื้นการว่าจ้าง 

 แตั่งตัั�ง และโยกย้ายพันักงาน จะพัิจารณาบันพั้�นฐาน 

 ของคุณธุ์รรม่ และการใช้ื้ที่รัพัยากรบัุคคลให้เกิด้ 

 ปัระโยชื้น�ส่งสดุ้แก่บัริษทัี่ รวม่ถึง่ม่น่โยบัายการอบัรม่และ 

 พััฒนาศักยภัาพัพันักงาน บัริษัที่จัด้ให้พันักงานได้้ฝึก 

 อบัรม่ฝีม้่อแรงงานเพัิ�ม่เตัิม่ในสาขาอาชื้่พัท่ี่�พันักงานได้้ 

 ปัฏิิบััตัิงานอย่่ เพั้�อให้พันักงานได้้ม่่ความ่ร่้ ความ่สาม่ารถึ 

 ที่กัษะ และที่ศันคตัทิี่่�ด้ต่ัอ่การปัฏิบิัตัังิาน โด้ยหลกัสต่ัรนั�น 

 สอด้คล้องเป็ันปัระโยชื้น�ต่ัอบัริษทัี่ และเก่�ยวข้องเหม่าะสม่ 

 กับัตัำแหน่งงานของพันักงานที่่�ได้้รับัม่อบัหม่าย ที่ั�งน่� 

 บัรษิทัี่ได้้ด้ำเนินการจดั้ให้พันกังานได้้รับัฝึกอบัรม่ในแต่ัละปีั 

 ที่ั�งการจัด้อบัรม่ภัายในบัริษัที่ การส่งพันักงานไปัอบัรม่ 

 ภัายนอกบัริษทัี่ และการอบัรม่ออนไลน� ครบัตัาม่สัด้ส่วน 

 หร้อม่ากกว่าร้อยละ 50 ของล่กจ้างเฉล่�ยในระหว่างปีั 

 อก่ที่ั�งม่ข้่อบังัคับัเก่�ยวกับัการที่ำงานที่่�กำหนด้ค่าตัอบัแที่น 

 และสวัสด้ิการให้เปั็นไปัอย่างยุตัิธุ์รรม่ และบัรษิทัี่ยด่้ม่ั�น 

 ปัฏิบิัตััติัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยแรงงานอย่างเคร่งครดั้ 

ในปัี 2564 บัริษัที่ที่ำการปัรับัปัรุงแนวปัฏิิบััตัิที่่�ครอบัคลุม่ 

ถึง่สทิี่ธิุ์ตัา่งๆ และผ่ลปัระโยชื้น�เก่�ยวกบััการจา้งงานที่่�เปัน็ธุ์รรม่ 

อย่างสม่�ำเสม่อ จัด้ให้ม่่การปัระเม่ินผ่ลการปัฏิิบััตัิงานของ 

พันักงานทีุ่กระดั้บัตัาม่ระบับัดั้ชื้น่ชื้่�วัด้ KPIs ที่่�กำหนด้ 

ที่ั�งในระยะสั�นและระยะยาว ตัาม่หลักการของ Balanced  

Scorecard จดั้อบัรม่พัฒันาใหค้วาม่ร่พ้ันกังานอยา่งตัอ่เน้�อง

 

• ลูกค์้า : บัริษัที่มุ่่งม่ั�นในการสร้างความ่พั่งพัอใจ และ 

 ความ่มั่�นใจให้กับัล่กค้าที่่�จะได้้รับัผ่ลิตัภััณฑิ�และบัริการ 

 ที่่�ด้ม่่ค่ณุภัาพัในราคาที่่�เหม่าะสม่ รวม่ที่ั�งรกัษาสมั่พัันธุ์ภัาพั 

 ที่่�ด้่ โด้ยมุ่่งมั่�นยกระด้ับัม่าตัรฐานสินค้า/บัริการให้ส่งข่�น 

 อย่างตั่อเน้�องและจริงจัง รวม่ถึ่งเปัิด้เผ่ยข่าวสารข้อม่่ล 

 เก่�ยวกับัสินค้า/บัริการอย่างครบัถึ้วน ไม่่เปัิด้เผ่ยข้อม่่ล 

 ของล่กค้าโด้ยไม่่ได้้รับัอนุญาตัจากล่กค้าก่อน เว้นแตั่ 

 เปัน็ขอ้ม่ล่ที่่�ต้ัองเปัดิ้เผ่ยตัาม่บัที่บังัคบััของกฎหม่าย และ 

 ไม่่นำข้อม่่ลไปัใช้ื้ในที่างที่่�ไม่่ถึ่กต้ัอง และให้คำแนะนำ  

 ปัร่กษา เพั้�อให้ล่กค้าได้้รับัความ่พั่งพัอใจอย่างส่งสุด้ 

ในปัี 2564 บัริษัที่ไม่่ได้้รับัข้อร้องเร่ยนใด้ จากล่กค้า

• ค์ู่ค์้าและเจ้าหน่ี� : บัริษัที่ม่่นโยบัายการด้ำเนินธุ์ุรกิจ 

 กับัค่่ค้าใด้ๆ ตั้องไม่่นำม่าซึ่่�งความ่เส้�อม่เส่ยตั่อชื้้�อเส่ยง 

 ของบัริษัที่หร้อขัด้ตั่อกฎหม่ายใด้ รวม่ถึ่งการหล่กเล่�ยง 

 การซ้ึ่�อสินค้าที่่�ค่่ค้าละเม่ิด้สิที่ธุ์ิม่นุษยชื้น หร้อละเม่ิด้ 

 ที่รพััย�สนิที่างปัญัญา ไม่น่ำผ่ลงานหรอ้ขอ้ม่ล่อนัเปัน็สทิี่ธุ์ิ 

 ของบุัคคลภัายนอกม่าใช้ื้ปัระโยชื้น�ภัายในบัริษัที่  

 จะตั้องตัรวจสอบัให้ม่ั�นใจว่า จะไม่่ละเม่ิด้ที่รัพัย�สิน 

 ที่างปััญญาของผ่่้อ้�น ม่่การคำน่งถึ่งความ่เสม่อภัาค 

 ในการด้ำเนินธุุ์รกิจและผ่ลปัระโยชื้น�ร่วม่กันกับัค่่ค้า  

 การคัด้เล้อกค่่ค้าที่ำอย่างยุตัิธุ์รรม่ โด้ยม่่นโยบัายการ 

 คัด้เล้อกค่่ค้าที่่�ถึ้อปัฏิิบััตัิอย่างชื้ัด้เจน ที่ั�งน่� บัริษัที่ถึ้อว่า 

 ค่่ค้าเปั็นปััจจัยสำคัญในการร่วม่สร้าง Value Chain  

 ให้กับัล่กค้า 
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การปัฏิิบััติัตั่อเจ้าหน่� บัริษัที่ย่ด้ม่ั�นในการด้ำเนินธุ์ุรกิจอย่าง 

ม่่หลักการและวินัย เพั้�อสร้างความ่เชื้้�อถ้ึอให้แก่เจ้าหน่� 

โด้ยบัริษัที่ย่ด้ม่ั�นในสัญญาหร้อเง้�อนไขต่ัาง ท่ี่�ตักลงกันไว้ 

อย่างเคร่งครัด้ หากเกิด้กรณ่ที่่�ไม่่สาม่ารถึปัฏิิบััตัิตัาม่เง้�อนไข 

ที่่�ตักลงกันไว้ได้้ บัริษัที่จะแจ้งให้เจ้าหน่�ที่ราบัเพั้�อร่วม่กัน 

พัิจารณาหาแนวที่างแก้ไขปััญหา 

ในปีั 2564 บัรษัิที่จัด้ซ้ึ่�อสินค้าและบัริการตัาม่ระเบัย่บัการจัด้ซ้ึ่�อ 

จัด้จ้าง โด้ยจัด้ให้ม่่การเปัร่ยบัเท่ี่ยบัราคาเพั้�อให้เกิด้ความ่ 

เที่่าเที่่ยม่กัน โปัร่งใส ตัรวจสอบัได้้ และไม่่ผ่่กขาด้กับัรายใด้ 

รายหน่�ง และฝ่ายตัรวจสอบัภัายในจะที่ำการตัรวจสอบัระบับั 

การจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้างเปั็นปัระจำทีุ่กปัี ไม่่พับัปัระเด้็นอะไรที่่�เปั็น 

สาระสำคัญอันเปั็นเหตุัให้เช้ื้�อได้้ว่าระบับัการปัฏิิบััติังานและ 

ระบับัการควบัคุม่ภัายในของบัริษัที่ขาด้ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั และ 

บัรษิทัี่ไม่เ่คยม่่ขอ้พัพิัาที่หรอ้จด้หม่ายร้องเร่ยนใด้ ที่่�เก่�ยวขอ้ง 

กับัค่่ค้าและเจ้าหน่�ของบัริษัที่

• ค์ูแ่ข้ง่ : บัรษิทัี่สนบััสนนุและสง่เสรมิ่นโยบัายการแขง่ขนั 

 อยา่งเสรแ่ละเปัน็ธุ์รรม่ ไม่ผ่่ก่ขาด้ หรอ้กำหนด้ใหค้่ค่า้ตัอ้ง 

 ขายสนิค้าของบัรษิทัี่เท่ี่านั�น และไม่่ม่่นโยบัายในการแข่งขนั 

 ที่างการค้า โด้ยใชื้้วิธุ์่การใด้ ให้ได้้ม่าซึ่่�งข้อม่่ลของค่่แข่ง 

 อย่างผ่ิด้กฎหม่าย และขัด้ตั่อจริยธุ์รรม่ 

ในปัี 2564 บัริษัที่ย่ด้หลักความ่เสม่อภัาค และไม่่เคยม่่ 

ข้อพิัพัาที่หร้อจด้หม่ายร้องเร่ยนใด้ ที่่�เก่�ยวข้องกับัค่่แข่ง 

ที่างการค้า 

• สาธุารณช่น่และสังค์ม่ : บัริษัที่ถึ้อเปั็นส่วนหน่�งของ 

 สงัคม่ ซึ่่�งตัอ้งรบััผ่ดิ้ชื้อบัในการชื้ว่ยเหลอ้สงัคม่ สนับัสนุน 

 กิจกรรม่สาธุ์ารณปัระโยชื้น�แก่ชืุ้ม่ชื้น สนับัสนุนกิจกรรม่ 

 ของท้ี่องถึิ�น รวม่ที่ั�งสนบััสนนุใหพ้ันกังานรว่ม่งานจติัอาสา 

 ในงานกิจกรรม่เพั้�อส่งเสริม่สังคม่ 

ในปัี 2564 บัริษัที่ได้้ร่วม่เป็ันผ่่้สนับัสนุนกิจกรรม่ของม่่ลนิธุ์ ิ

สร้างเสริม่ไที่ย ได้้แก่ “โครงการการ�ด้น่�เพั้�อน้อง ครั�งที่่� 19”  

และ “โครงการสร้างอาคาร ศ่นย�การเร่ยนร่้ แห่งที่่� 13  

โรงเรย่นวัด้โคกสวย อำเภัอทัี่บัปุัด้ จงัหวัด้พังังา” และร่วม่เป็ัน 

ผ่่้สนับัสนุนกิจกรรม่ของสภัากาชื้าด้ไที่ย ผ่่าน สำนักจัด้หา 

รายได้้ Donation Hub “รับั” เพั้�อ “ให้”

• ด้าน่สิ�งแวิดล้อม่ ค์วิาม่ปลอดภัยและอาช่ีวิอน่าม่ัย :  

 บัริษัที่เชื้้�อม่ั�นว่าความ่ปัลอด้ภััย อาชื้่วอนาม่ัย และ 

 สิ�งแวด้ล้อม่เปั็นความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัพั้�นฐานของบัริษัที่  

 จ่งกำหนด้นโยบัายที่่�จะให้พันักงานปัฏิิบััตัิงานอย่าง 

 ปัลอด้ภััยและเปั็นไปัตัาม่ข้อกำหนด้ของกฎหม่าย 

 ที่่�เก่�ยวข้อง 

ในปีั 2564 บัรษิทัี่ม่่นโยบัายเก่�ยวกับัการด้แ่ลเร้�องความ่ปัลอด้ภัยั 

และสขุอนาม่ยั โด้ยจดั้อบัรม่ให้ความ่ร่ใ้นการให้ความ่ช่ื้วยเหลอ้ 

เบั้�องต้ันกรณเ่กิด้เหตุัฉกุเฉิน เช่ื้น อบุัติััเหตุั อคัคภ่ัยั แผ่น่ดิ้นไหว 

และการปัฏิบิัติััตันในกรณเ่กิด้โรคระบัาด้ เพั้�อสุขภัาพัอนามั่ย 

และความ่ปัลอด้ภััยของพันักงาน ตัลอด้จนการด้่แลรักษา 

สภัาพัแวด้ล้อม่ในการที่ำงาน การพั่นยาฆ่าเชื้้�อโรค และ 

กำจัด้สัตัว�ที่่�เปั็นพัาหะนำโรค และบัริษัที่ไม่่ม่่อุบััตัิเหตัุหร้อ 

การหยุด้งานจากการเจ็บัปั่วยในการที่ำงาน 

ด้้านสิ�งแวด้ล้อม่ แม่้ธุ์ุรกิจของบัริษัที่เปั็นธุ์ุรกิจด้้านบัริการ 

ที่่�ม่ิได้้ส่งผ่ลกระที่บัต่ัอสิ�งแวด้ล้อม่โด้ยตัรง แต่ับัริษัที่ก็ให ้

ความ่สำคัญกับัการด้่แลรักษาสิ�งแวด้ล้อม่ และการอนุรักษ� 

รักษาที่รัพัยากรธุ์รรม่ชื้าตัิ ด้้วยการปัล่กผ่ังจิตัสำน่กให้กับั 

พันกังานผ่า่นการส้�อสารภัายในองค�กร เชื้น่ การรว่ม่ม่อ้ในการ 

ปัระหยัด้น�ำ ปัระหยัด้ไฟฟ้า การใชื้้ที่รัพัยากรอย่างร่้คุณค่า  

การคัด้แยกขยะ เปั็นตั้น

หมวดำท่่� 4 การเปิดำเผู้ยข�อม้ลัแลัะ 
ความโปร่งใส 

1. บัริษัที่ให้ความ่สำคัญต่ัอการเปิัด้เผ่ยข้อม่่ลที่่�ม่่ความ่ 

 ถึก่ต้ัองครบัถ้ึวนโปัร่งใสที่ั�วถึง่และที่นัเวลา อาทิี่เป้ัาหม่าย 

 ระยะยาวของบัรษิทัี่ ลกัษณะการปัระกอบัธุ์รุกจิ รายการ 

 ระหว่างกัน ที่ั�งข้อม่ล่ที่างการเงิน ผ่ลการด้ำเนินงาน และ 

 ข้อม่่ลอ้�นที่่�เก่�ยวข้อง เพั้�อให้นักลงทีุ่นและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง 

 ได้้ใชื้้ปัระกอบัการตััด้สินใจลงทีุ่นโด้ยผ่่านชื้่องที่างและ 

 ส้�อการเผ่ยแพัร่ข้อม่่ลตั่างๆ ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 

 แห่งปัระเที่ศไที่ย และสำนกัคณะกรรม่การกำกบััหลกัที่รพััย� 

 และตัลาด้หลักที่รพััย� รวม่ถึ่งผ่่านที่างเวบ็ัไซึ่ตั�ของบัรษิัที่  
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 แบับั 56-1 One Report อ่กทัี่�งอ่เม่ลในการติัด้ตั่อกับั 

 ผ่่้ รับัผิ่ด้ชื้อบัที่่� เก่�ยวข้องในการตัิด้ต่ัอกับันักลงทุี่น  

 IR@bol.co.th รวม่ที่ั�งเปิัด้เผ่ยข้อม่่ลที่ั�งภัาษาไที่ยและ 

 ภัาษาอังกฤษ 

2. บัริษัที่ได้้รายงานนโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการที่่� 

 คณะกรรม่การได้้ให้ความ่เห็นชื้อบัไว้โด้ยสรุปั และ 

 รายงานผ่ลการปัฏิบิัตััติัาม่นโยบัายผ่า่นชื้อ่งที่างตัา่งๆ เชื้น่ 

 แบับั 56-1 One Report และเว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่

3. บัริษัที่ได้้แสด้งรายงานความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัของคณะกรรม่การ 

 ตัอ่รายงานที่างการเงินควบัค่ก่บััรายงานของผ้่่สอบับัญัช่ื้ 

 ไว้ในแบับั แบับั 56-1 One Report โด้ยบัริษัที่จัด้ส่ง 

 รายงานที่างการเงินตัอ่ตัลาด้หลกัที่รพััย�แหง่ปัระเที่ศไที่ย  

 และสำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และ 

 ตัลาด้หลักที่รัพัย� ภัายในระยะเวลาที่่�กำหนด้ และไม่่ม่่ 

 รายการที่่�ที่ำให้ผ่่้สอบับััญชื้่แสด้งความ่คิด้เห็นอย่างม่่ 

 เง้�อนไข หร้องบัการเงินไม่่ถ่ึกต้ัองหร้อไม่่แสด้ความ่เห็น 

 ตั่องบัการเงิน 

4. บัริษัที่ได้้ม่่การเปิัด้เผ่ยรายชื้้�อคณะกรรม่การอิสระ  

 บัที่บัาที่และหน้าที่่�ของคณะกรรม่การ และคณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบั ค่าตัอบัแที่น จำนวนครั�งของการปัระชืุ้ม่  

 จำนวนครั�งที่่�กรรม่การแตั่ละที่่านเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ 

 คณะกรรม่การในปัีที่่�ผ่่านม่า และปัระวัตัิคณะกรรม่การ 

 ไว้ในแบับั 56-1 One Report

5. บัริษัที่จัด้ให้ม่่ผ่่้ท่ี่�รับัผ่ิด้ชื้อบัในการให้ข้อม่่ลสารสนเที่ศ  

 และส้�อสารกับัผ่่้ถึ้อหุ้น นักลงทีุ่น ตัลอด้จนนักวิเคราะห� 

 หลักที่รัพัย� รวม่ถ่ึงม่่การพับัปัะให้ข้อม่่ลดั้งกล่าวตัาม่ 

 ความ่เหม่าะสม่ 

6. บั ริ ษัที่ ได้้ ม่่ ก ารรายงานการถึ้ อห ลักที่ รัพัย� ของ 

 คณะกรรม่การผ่่้บัริหาร ผ่่้สอบับััญชื้่ และผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง 

 กบััขอ้ม่ล่การเงนิ เชื้น่ ผ่่จ้ดั้การฝา่ยบัญัชื้ ่และของค่ส่ม่รส 

 และบุัตัรที่่�ยังไม่บ่ัรรลุนติัภิัาวะ ที่่�ถึอ้หลักที่รัพัย�ในบัริษทัี่ 

 รวม่ถึ่งรายงานการม่่ส่วนได้้ ส่วนเส่ยในที่่�ปัระชืุ้ม่ 

 คณะกรรม่การในแต่ัละไตัรม่าส เพั้�อให้ที่ราบัความ่ 

 เคล้�อนไหวในการถึอ้หุน้บัรษิทัี่ และสรปุัการเปัล่�ยนแปัลง 

 ที่ั�งปัีนำเสนอในแบับั 56-1 One Report

7. บัรษิทัี่ได้ม้่ก่ารแจกแจงโครงสรา้งผ่่ถ้ึอ้หุน้ของบัรษิทัี่ และ 

 เปัิด้เผ่ยการถึ้อหุ้นของกรรม่การและผ่่้บัริหารให้ที่ราบั 

 การถึ้อหุ้นอย่างชื้ัด้เจน โด้ยคณะกรรม่การม่่ความ่เข้าใจ 

 เร้�องโครงสร้างความ่สัม่พัันธุ์�ของผ่่้ ถ้ึอหุ้นที่่�อาจม่่ 

 ผ่ลกระที่บัตั่ออำนาจการควบัคุม่หร้อการบัริหารจัด้การ 

 ของบัริษัที่ 

8. บัริษัที่ม่่การจ้างผ้่่สอบับััญชื้่ที่่�ม่่ความ่เป็ันอิสระและม่ ่

 คุณสม่บััตัิที่่�ได้้รับัการยอม่รับัเปั็นผ้่่สอบับััญชื้่ โด้ย 

 ผ้่่สอบับัญัชื้ด่้งักล่าวเป็ันผ่่ส้อบับัญัชื้ท่ี่่�ได้้รบััความ่เหน็ชื้อบั 

 จากสำนักงาน ก.ล.ตั. รวม่ถ่ึงเปิัด้เผ่ยค่าสอบับััญชื้ ่ 

 ค่าบัรกิารอ้�น ที่่�จ่ายให้กบััผ่่ส้อบับัญัชื้ห่รอ้บัรษิทัี่สอบับัญัชื้่ 

ในปัี 2564 บัริษัที่ม่่การเผ่ยแพัร่ที่ั�งข้อม่่ลที่างการเงินและข้อม่่ล 

ที่่�ม่ิใชื้่การเงินอย่างโปัร่งใส และภัายในเวลาตัาม่ข้อกำหนด้ของ 

ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ยผ่่านชื้่องที่างตั่าง ที่ั�งชื้่องที่าง 

ของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย และเว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่  

https://www.bol.co.th และได้้แสด้งรายงานความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั 

ของคณะกรรม่การต่ัอรายงานที่างการเงินควบัค่่กับัรายงานของ 

ผ้่่สอบับััญช่ื้ไว้ในแบับั 56-1 One Report รวม่ที่ั�งได้้เปัิด้เผ่ย 

ข้อม่่ลการจ่ายค่าตัอบัแที่นกรรม่การและผ้่่บัริหารโด้ยละเอ่ยด้ 

ที่ั�งร่ปัแบับั ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตัอบัแที่นไว้ในแบับั 56-1  

One Report

บัรษิทัี่ได้น้ำเสนอที่่�ปัระชื้มุ่ผ่่ถ้ึอ้หุน้แตัง่ตัั�ง บัรษิทัี่ สำนักงาน อ่วาย  

จำกัด้ เป็ันผ้่่สอบับััญชื้่ปีั 2564 ซึ่่�งไม่่ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับับัริษัที่ 

ที่่�จะกอ่ใหเ้กดิ้ขอ้จำกดั้ของความ่เปัน็อสิระ บัรษิทัี่จา่ยคา่ตัอบัแที่น 

จากการสอบับัญัชื้ ่จำนวนเงนิ 1,000,000 บัาที่ และคา่บัรกิารอ้�น  

จำนวน 240,000 บัาที่

กรรม่การ ผ่่้บัริหารระด้ับัส่ง และผ่่้จัด้การฝ่ายบััญชื้่ ได้้ม่่การแจ้ง 

การเปัล่�ยนแปัลงข้อม่่ลตัาม่รายงานการม่่ส่วนได้้เส่ย รายงาน 

การถึ้อครองหลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ให้ที่่�ปัระชุื้ม่คณะกรรม่การ 

รับัที่ราบัทีุ่กไตัรม่าส 

ในปีั 2564 กรรม่การบัรษิทัี่ และผ้่่บัริหารจำนวน 5 ราย ได้ท้ี่ำการ 

ขายหลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ โด้ยได้้ม่่การแจ้งจะขายล่วงหน้า 

ตั่อเลขานุการบัริษัที่อย่างน้อย 1 วัน 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน่การถ่อค์รองหลักทรัพย์ข้องกรรม่การและผูู้้บริหารระดับสูงรวิม่ค์ู่สม่รส และบุตรที�ยังไม่่บรรลุน่ิติภาวิะ

ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนหุ�น 
ที่่�ถืือ ณ  

1 ม.คั. 2564

การเปล่�ยนแปลง จำานวนหุ�น 
ที่่�ถืือ ณ  

30 ธ.คั. 2564
(+) เพิิ�มข้�น (-) ลดลง

1. นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระยร่วงศ� กรรม่การอิสระ/ 
ปัระธุ์านกรรม่การ

- - - -

2. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ กรรม่การ/ 
ปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร

89,272,900 - (40,189,500) 49,083,400

3. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� รองปัระธุ์านกรรม่การ/ 
กรรม่การอิสระ/
ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั/ 
ปัระธุ์านกรรม่การสรรหา
และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น/
ปัระธุ์านกรรม่การ 
บัรรษัที่ภัิบัาล

800,000 - - 800,000

4. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การ/กรรม่การบัริหาร/
กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล/ 
ผ่่้จัด้การใหญ่

5,351,000 - - 5,351,000

5. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล กรรม่การ/กรรม่การบัริหาร/
กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล/ 
ผ่่้อำนวยการฝ่ายบัริหาร/
เลขานุการบัริษัที่

5,381,000 - - 5,381,000

6. นางสาวกลัยพัลัญ� บ่ัรณารม่ย� (1) กรรม่การ/กรรม่การบัริหาร/
ผ่่้อำนวยการฝ่ายบััญชื้่และ
การเงิน

1,882,000 - (70,000) 1,812,000

7. นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่� กรรม่การ 4,312,500 - (312,000) 4,000,000

8. นายเด้นนิส โคลิน ม่าร�ตัิน กรรม่การ - - - -

9. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การอิสระ/ 
กรรม่การตัรวจสอบั/
กรรม่การสรรหาและ
พัิจารณาค่าตัอบัแที่น

3,761,100 - (450,000) 3,311,100

10. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การอิสระ/ 
กรรม่การตัรวจสอบั/
กรรม่การสรรหาและ
พัิจารณาค่าตัอบัแที่น

1,650,000 - - 1,650,000

11. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การอิสระ/ 
กรรม่การตัรวจสอบั/
กรรม่การสรรหาและ
พัิจารณาค่าตัอบัแที่น

1,600,000 - - 1,600,000

12. นางสาวม่่นา อิงค�ธุ์เนศ (2) กรรม่การ/กรรม่การบัริหาร/
ผ่่้ชื้่วยปัระธุ์านกรรม่การ
บัริหาร/Chief Experience 
Officer (CXO)

- - - -

(1) ลาออกจากการเปั็นกรรม่การ เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564
(2) เข้าเปั็นกรรม่การใหม่่ เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564
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ชื�อ-สกุล ตำาแหน่ง
จำานวนหุ�น 
ที่่�ถืือ ณ  

1 ม.คั. 2564

การเปล่�ยนแปลง จำานวนหุ�น 
ที่่�ถืือ ณ  

30 ธ.คั. 2564
(+) เพิิ�มข้�น (-) ลดลง

13. นางสาวอินที่ิรา อินทีุ่รัตันา กรรม่การบัริหาร/ 
ผ่่้อำนวยการฝ่ายข้อม่่ล

199,000 - - 199,000

14. นางสาวปัารศิรา จตัรุพัธิุ์เจรญิ(3) กรรม่การบัริหาร/ 
ผ่่้อำนวยการฝ่ายบััญชื้่และ 
การเงิน

- - - -

15. นางสาวอธุ์ิตัา วรพัันธุ์� โตัวัน Chief Commercial Officer 909,100 - (93,300) 815,800

16. นายการุณย� นิ�ม่เสนาะ Assistant General 
Manager - System & 
Data Processing

25,000 - - 25,000

(3) เข้าเปั็นกรรม่การบัริหาร เม่้�อวันที่่� 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2565

หมวดำท่่� 5 ความรับผู้ิดำช้อบของ 
คณะกรรมการ 

โคัรงสัร้างคัณะกิรรม่กิาร

คณะกรรม่การปัระกอบัด้้วยบุัคคลที่่�ม่่ความ่หลากหลายที่ั�ง 

ที่างด้้านที่กัษะ ปัระสบัการณ� ความ่ร่ค้วาม่สาม่ารถึเฉพัาะด้้านที่่�เปัน็ 

ปัระโยชื้น�กับับัริษัที่ เพัศ อายุ และม่่กรรม่การบัริหารอย่างน้อย  

1 ที่า่น ท่ี่�ม่ป่ัระสบัการณ�ในธุุ์รกจิหลกัของบัริษทัี่ โด้ยคณะกรรม่การ 

จะเปัน็ผ่่ม้่บ่ัที่บัาที่สำคญัในการกำหนด้นโยบัายและภัาพัรวม่ของ 

องค�กร ตัลอด้จนม่่บัที่บัาที่สำคัญในการกำกับัด้่แล ตัรวจสอบั  

และปัระเม่ินผ่ลการด้ำเนินงานของบัริษัที่ 

โครงสร้างคณะกรรม่การบัริษัที่ปัระกอบัด้้วยกรรม่การอิสระ 

อยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรม่การที่ั�งคณะ และม่จ่ำนวนต้ัอง 

ไม่น้่อยกว่า 3 ที่า่น ณ วนัที่่� 31 ธุ์นัวาคม่ 2564 บัรษิทัี่ม่ก่รรม่การ 

ที่ั�งสิ�นจำนวน 11 ที่่าน แบั่งเปั็นกรรม่การที่่�เป็ันฝ่ายบัริหาร 

จำนวน 4 ที่่าน คิด้เปั็นร้อยละ 36 และกรรม่การที่่�ไม่่เปั็น 

ฝ่ายบัริหารจำนวน 7 ที่่าน คิด้เป็ันร้อยละ 64 ซึ่่� งรวม่ 

กรรม่การอิสระจำนวน 5 ที่่าน คิด้เปั็นร้อยละ 45 ม่ากกว่า  

1 ใน 3 ของคณะกรรม่การที่ั�งคณะ 

คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้แตั่งตัั�งคณะกรรม่การชืุ้ด้ย่อยจำนวน  

4 คณะ ได้้แก่ คณะกรรม่การตัรวจสอบั คณะกรรม่การบัริหาร  

คณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น และ 

คณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล เพั้�อที่ำหน้าท่ี่�พัิจารณากลั�นกรอง 

การด้ำเนินงานเฉพัาะเร้�องต่ัาง ที่่�สำคัญ และช่ื้วยในการกำกับัด้แ่ล 

กิจการของบัริษัที่ (รายละเอ่ยด้ตัาม่โครงสร้างการจัด้การ)

วิาระกิารดำารงตุำาแห้น์่ง

ค์ณะกรรม่การบริษััท : ในการปัระชุื้ม่สามั่ญผ่่้ถึ้อหุ้นปัระจำปีั 

ทีุ่กครั�ง กรรม่การจะต้ัองออกจากตัำแหน่งอย่างน้อยจำนวน  

1 ใน 3 ของกรรม่การที่ั�งหม่ด้ ถึ้าจำนวนกรรม่การจะแบ่ังออก 

ใหเ้ป็ันสาม่ส่วนไม่ไ่ด้ใ้ห้ออกโด้ยจำนวนใกล้เคย่งที่่�สุด้ สว่นปีัตัอ่ไปั 

ให้กรรม่การที่่�อย่่ในตัำแหน่งนานที่่�สุด้เปั็นผ้่่ออกจากตัำแหน่ง 

กรรม่การที่่�ออกจากตัำแหน่งไปันั�นอาจจะถึ่กเล้อกเข้ารับั 

ตัำแหน่งอ่กได้้

กรรม่การตรวิจสอบ : วาระด้ำรงตัำแหน่งคราวละ 2 ปัี โด้ย 

กรรม่การตัรวจสอบัที่่�พั้นจากตัำแหน่งตัาม่วาระ อาจได้้รับัการ 

แตัง่ตัั�งใหม่อ่ก่ได้ ้การลาออกของกรรม่การตัรวจสอบัใหย้้�นใบัลา 

ตั่อปัระธุ์านกรรม่การบัริษัที่ล่วงหน้าไม่่น้อยกว่า 30 วัน โด้ย 

คณะกรรม่การบัริษัที่เปั็นผ่่้อนุม่ัตัิ พัร้อม่ส่งสำเนาหนังส้อลาออก 

ให้ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ยภัายใน 3 วันที่ำการ

กรรม่การสรรหาและพิจารณาค่์าตอบแทน่ : วาระด้ำรงตัำแหนง่ 

คราวละ 2 ปัี กรรม่การสรรหาฯ พั้นจากตัำแหน่งตัาม่วาระ อาจ 

ได้้รับัการแตั่งตัั�งเข้าม่าใหม่่ได้้ กรณ่กรรม่การปัระสงค�จะลาออก 

ก่อนครบัวาระ จะต้ัองแจ้งต่ัอปัระธุ์านกรรม่การล่วงหน้าไม่่น้อยกว่า 

30 วัน เพั้�อให้คณะกรรม่การพัิจารณาแตั่งตัั�งที่ด้แที่น 

กรรม่การบรรษััทภิบาล : วาระด้ำรงตัำแหน่งคราวละ 3 ปัี โด้ย 

คณะกรรม่การสรรหาฯ จะพิัจารณาคดั้เล้อกกรรม่การจำนวนหน่�ง 

ของบัริษัที่ และ/หร้อผ่่้ที่รงคุณวุฒิเพั้�อเสนอให้คณะกรรม่การ 

พัิจารณาแตั่งตัั�งเข้าด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การบัรรษัที่ภิับัาล ทัี่�งน่�  

กรรม่การที่่�ครบักำหนด้วาระการด้ำรงตัำแหน่งด้ังกล่าว ม่่สิที่ธุ์ ิ
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กลับัเข้าด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การอ่กวาระหน่�ง กรณ่กรรม่การ 

ปัระสงค�จะลาออกก่อนครบัวาระ จะต้ัองแจ้งต่ัอปัระธุ์านกรรม่การ 

ลว่งหนา้ไม่น่อ้ยกวา่ 30 วนั เพั้�อใหค้ณะกรรม่การพัจิารณาแตัง่ตัั�ง 

ที่ด้แที่น

กรณ่ตัำแหน่งกรรม่การ และกรรม่การชืุ้ด้ย่อยว่างลงเพัราะ 

เหตุัอ้�น นอกจากถ่ึงคราวออกตัาม่วาระ ให้คณะกรรม่การสรรหาฯ  

เสนอบัุคคลที่่�ม่่ความ่เหม่าะสม่และม่่คุณสม่บััตัิครบัถึ้วนให้ 

คณะกรรม่การบัรษิทัี่พัจิารณาแต่ังตัั�งบัคุคลเข้ารบััตัำแหน่งที่่�ว่างลง 

โด้ยบัุคคลที่่�ได้้รับัการแต่ังตัั�งจะอย่่ในตัำแหน่งได้้ เพั่ยงเท่ี่าวาระ 

ที่่�ยังเหล้ออย่่ของกรรม่การท่ี่�ตันแที่นเที่่านั�น กรณ่กรรม่การ 

ตัรวจสอบัว่างลงจะตั้องสรรหากรรม่การที่ด้แที่นภัายใน 90 วัน

กิารดำารงตุำาแห้น์่งกิรรม่กิารใน์บริษัทัอื�น์

กรรม่การบัริษัที่สาม่ารถึด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การในบัริษัที่ 

จด้ที่ะเบั่ยนได้้ แต่ัที่ั�งน่�ในการเป็ันกรรม่การดั้งกล่าวต้ัองไม่่เป็ัน 

อุปัสรรคตั่อการปัฏิิบััติัหน้าท่ี่�กรรม่การของบัริษัที่ และไม่่ม่ ่

ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�

ในการด้ำรงตัำแหน่งของผ่่จั้ด้การใหญ่ (Chief Executive Officer) 

บัรษัิที่กำหนด้ให้ไม่ส่าม่ารถึไปัด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การที่่�บัริษทัี่อ้�น  

ยกเว้นบัรษิทัี่ยอ่ย หรอ้บัรษิทัี่อ้�นที่่�คณะกรรม่การพิัจารณาอนมุ่ตััิ

กิารประเม่ิน์ผลกิารปฏิิบัตุิงาน์ของคัณะกิรรม่กิาร

คณะกรรม่การบัรษิทัี่จดั้ใหม้่ก่ารปัระเมิ่นผ่ลการปัฏิบิัติััหนา้ที่่�ของ 

คณะกรรม่การ และผ่่จั้ด้การใหญ่เป็ันปัระจำทุี่กปีั โด้ยเลขานุการ 

บัรษัิที่จะจดั้ส่งแบับัฟอร�ม่การปัระเม่นิที่่�ปัระกอบัไปัด้้วยหลกัเกณฑิ� 

การปัระเม่นิด้า้นตัา่งๆ ด้งัน่� โครงสรา้ง คณุสม่บัตัั ิบัที่บัาที่ หนา้ที่่�  

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั การเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ และการที่ำหน้าที่่�ของ 

คณะกรรม่การ ความ่สัม่พัันธุ์�กับัฝ่ายบัริหาร การพััฒนาตันเอง  

และการพััฒนาผ่่้บัริหารให้แก่กรรม่การแตั่ละที่่าน และรวบัรวม่ 

แบับัปัระเม่ินเพั้�อสรุปัผ่ลการปัระเม่ิน รวม่ถึ่งข้อเสนอแนะตั่างๆ 

เพั้�อนำม่าใช้ื้ในการปัรับัปัรุงการที่ำงาน เพั้�อให้เกิด้ปัระโยชื้น�สง่สุด้ 

ในการด้ำเนินกิจการของบัริษัที่

ในปีั 2564 บัรษิทัี่ได้จั้ด้ที่ำแบับัปัระเมิ่นตันเองของคณะกรรม่การ  

และแบับัปัระเมิ่นตันเองของคณะกรรม่การชุื้ด้ย่อยแบับัรายคณะ 

และที่ำการสรุปัผ่ลการปัระเมิ่นที่ั�งหม่ด้ รวม่ถ่ึงขอ้เสนอแนะต่ัางๆ 

ที่่�ได้้รับัจากการปัระเม่ินผ่ลการปัฏิิบััตัิงานของคณะกรรม่การ  

นำม่าใช้ื้ในการปัรับัปัรุงปัระสิที่ธุ์ิผ่ลของการที่ำงานของ 

คณะกรรม่การ และ/หรอ้สว่นงานที่่�เก่�ยวขอ้ง เพั้�อใหเ้กดิ้ปัระโยชื้น� 

ส่งสุด้ในการกำกับัด้่แลกิจการของบัริษัที่ตั่อไปั 

โด้ยการปัระเมิ่นผ่ลการปัฏิิบััติัหน้าที่่�ของตันเองเป็ันรายบุัคคล  

(Self-Assessment) ปัระจำปัี 2564 ซึ่่�งแบับัปัระเม่ินครอบัคลุม่ 

ในเร้�องตั่างๆ ด้ังน่�

1. โครงสร้างและคุณสม่บััตัิของคณะกรรม่การ

2. บัที่บัาที่ หน้าที่่� และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัของคณะกรรม่การ

3. การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

4. การที่ำหน้าที่่�ของคณะกรรม่การ

5. ความ่สัม่พัันธุ์�กับัฝ่ายจัด้การ

6. การพััฒนาตันเองของกรรม่การและการพััฒนาผ่่้บัริหาร

โด้ยผ่ลปัระเม่ินการปัฏิิบััตัิงานของกรรม่การแตั่ละที่่าน ปัระจำปัี  

2564 ที่่�ผ่่านม่า ในภัาพัรวม่อย่ใ่นระด้บััด้เ่ย่�ยม่ คดิ้เป็ันร้อยละ 97.05

กิารประเม่ิน์คัณะกิรรม่กิารชำุดย่อย

คณะกรรม่การบัริษัที่ ได้้จัด้ให้ม่่การปัระเม่ินผ่ลการปัฏิิบััตัิหน้าที่่� 

ของคณะกรรม่การชืุ้ด้ย่อยแบับัรายคณะ ปัระจำปัี 2564 ซึ่่�ง 

แบับัปัระเม่ินครอบัคลุม่ในเร้�องตั่างๆ ด้ังน่�

1. โครงสร้างและคุณสม่บััตัิของคณะกรรม่การชืุ้ด้ย่อย

2. การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การชืุ้ด้ย่อย

3. บัที่บัาที่ หน้าที่่� และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัของคณะกรรม่การ 

 ชืุ้ด้ย่อย

โดยผู้ลประเม่ิน่การปฏิิบัติงาน่ข้องค์ณะกรรม่การชุ่ดย่อย ประจำปี 2564 ที�ผู้่าน่ม่า ใน่ภาพรวิม่อยู่ใน่ระดับดีเยี�ยม่ สรุปได้ดังน่ี�

คัณะกรรมการชุดย่อย ผู้ลการประเมิน (ร�อยละ)

คณะกรรม่การตัรวจสอบั 93.47

คณะกรรม่การสรรหา และพัิจารณาค่าตัอบัแที่น 93.47

คณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล 100.00
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กิารพััฒน์ากิรรม่กิารและผู้บริห้าร

บัริษัที่สนับัสนุนให้กรรม่การและผ่่้บัริหารเข้าร่วม่สัม่ม่นาหลักส่ตัรที่่�เป็ันปัระโยชื้น�ในการปัฏิิบััติัหน้าที่่� ที่ั�งด้้านการบัริหารธุุ์รกิจ/ 

อุตัสาหกรรม่ และเปั็นการเพัิ�ม่พั่นความ่ร่้ ซึ่่�งกรรม่การทีุ่กที่่านได้้เข้ารับัการอบัรม่หลักส่ตัรพั้�นฐานการปัฏิิบััตัิหน้าที่่�กรรม่การ

การอบรม่/สัม่ม่น่า เพ่�อพัฒน่าตน่เอง ข้องกรรม่การ ประจำปี 2564

ในรอบัปัี 2564 ที่่�ผ่่านม่า บัริษัที่ได้้จัด้อบัรม่ภัายในให้แก่คณะกรรม่การที่ั�ง 11 ที่่าน ได้้แก่

1. นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระย่รวงศ�  กรรม่การอิสระ และปัระธุ์านกรรม่การ

2. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ  กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร

3. นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่�  กรรม่การ

4. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้  กรรม่การ

5. นายเด้นนิส โคลิน ม่าร�ตัิน  กรรม่การ

6. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล  กรรม่การ

7. นางสาวกัลยพััลญ� บั่รณารม่ย�(1)  กรรม่การ

8. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�  กรรม่การอิสระ และรองปัระธุ์านกรรม่การ

9. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น  กรรม่การอิสระ

10. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย�  กรรม่การอิสระ

11. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน�  กรรม่การอิสระ

และผ่่้บัริหาร จำนวน 2 หลักส่ตัร ค้อ

1. หลกัสต่ัรเร้�อง “ระบับับัรหิารความ่ม่ั�นคงปัลอด้ภัยัด้้านข้อม่ล่ส่วนบัุคคล (PIMS) ตัาม่ม่าตัรฐาน ISO/IEC 27701:2019” 

 เม่้�อวันที่่� 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2564 วิที่ยากรผ่่้อบัรม่ ค้อ ด้ร. ด้วงกม่ล ที่รัพัย�พิัที่ยากร และ ด้ร. โกเม่น พัิบั่ลย�โรจน�  

 บัริษัที่ ที่่-เน็ตั จำกัด้

2. หลักส่ตัร “สรุปัสาระสำคัญ Privacy Information Management System (PIMS)” เม้่�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564  

 วิที่ยากรผ่่้อบัรม่ ค้อ ด้ร. ด้วงกม่ล ที่รัพัย�พัิที่ยากร และนายพังศกร โสธุ์นนที่� บัริษัที่ ที่่-เน็ตั จำกัด้

น่อกจากหลักสูตรการอบรม่ภายใน่ข้้างต้น่แล้วิ ใน่ปี 2564 บริษััทยังส่งกรรม่การเข้้ารับการอบรม่ภายน่อกตาม่หลักสูตรต่าง  
จำน่วิน่ 3 ท่าน่ ดังน่ี�

ลำาดับั คัณะกรรมการบัริษัที่ ตำาแหน่ง ชื�อหลักส้ตร สถืาบัันที่่�จัดอบัรม

1 นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� กรรม่การอิสระ 
และรองปัระธุ์าน
กรรม่การ

Innovative IA: Recalibration for  
the COVID Environment

สม่าคม่ผ่่้ตัรวจสอบั 
ภัายในแห่งปัระเที่ศไที่ย  
และตัลาด้หลักที่รัพัย� 
แห่งปัระเที่ศไที่ย

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การ และ 
ผ่่้จัด้การใหญ่

1. Personal Data Protection Act.  
 and ISO/IEC 27701: 2019 Standard  
 Course
2. PIMS Internal Audit Course
3. Privacy and Security Awareness 
 Course

บัริษัที่ ที่่-เน็ตั จำกัด้

(1) ลาออกจากการเปั็นกรรม่การ เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564
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ลำาดับั คัณะกรรมการบัริษัที่ ตำาแหน่ง ชื�อหลักส้ตร สถืาบัันที่่�จัดอบัรม

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล กรรม่การ และ 
ผ่่้อำนวยการ 
ฝ่ายบัริหาร

1. Personal Data Protection Act.  
 and I SO/ IEC  27701 :2019  
 Standard Course
2. Privacy and Security Awareness  
 Course

บัริษัที่ ที่่-เน็ตั จำกัด้

กิารปฐม่น์ิเทัศกิรรม่กิารให้ม่่

กรรม่การที่่�ได้้รับัการแต่ังตัั�งใหม่่แต่ัละท่ี่านจะได้้รับัที่ราบัข้อม่่ลของบัริษัที่ กฎระเบั่ยบั และข้อม่่ลธุุ์รกิจของบัริษัที่ที่่�เก่�ยวข้อง 

อย่างเพั่ยงพัอก่อนปัฏิิบััตัิหน้าที่่� และม่่การปัฐม่นิเที่ศกรรม่การ เพั้�อสร้างความ่ร่้ ความ่เข้าใจในธุ์ุรกิจ และการด้ำเนินการด้้านตั่างๆ 

ของบัริษัที่ กฎระเบั่ยบั ข้อบัังคับั และนโยบัายที่่�สำคัญ เชื้่น จริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจ นโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการ นโยบัายการตั่อตั้าน 

ทีุ่จริตัคอร�รัปัชื้ัน ค่่ม่้อกรรม่การและกฎเกณฑิ�ตั่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับักฎหม่าย เพั้�อเตัร่ยม่ความ่พัร้อม่ในการปัฏิิบััตัิหน้าที่่�ของกรรม่การ 

เลขาน์ุกิารบริษัทั

คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้ม่่ม่ติัแต่ังตัั�ง นายชัื้ยพัร เก่ยรติันันที่วิม่ล เป็ันเลขานุการบัริษัที่ ตัาม่ม่ติัที่่�ปัระชุื้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่ 

ครั�งที่่� 5/2559 เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2559 โด้ยม่่หน้าที่่�และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัหลัก ด้ังน่�

1. ให้ข้อแนะนำด้้านกฎหม่าย และกฎเกณฑิ�ตั่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง และข้อพั่งปัฏิิบััตัิด้้านการกำกับัด้่แลการด้ำเนินกิจกรรม่ของ 

 คณะกรรม่การให้เปั็นไปัตัาม่กฎหม่าย

2. ส่งเสริม่ความ่ร่้ความ่เข้าใจเก่�ยวกับัการกำกับัด้่แลกิจการ ให้ข้อม่่ลและผ่ลักด้ันคณะกรรม่การให้ปัฏิิบััตัิตัาม่

3. จัด้เตัร่ยม่ระเบั่ยบัวาระการปัระชืุ้ม่ เอกสารปัระกอบัการปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

4. จัด้การปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การให้เปั็นไปัตัาม่กฎหม่าย ข้อบัังคับับัริษัที่ และข้อพั่งปัฏิิบััตัิที่่�ด้่

5. บันัที่ก่รายงานการปัระชุื้ม่ผ่่ถ้้ึอหุน้ และการปัระชุื้ม่คณะกรรม่การ รวม่ที่ั�งติัด้ตัาม่ให้ม่ก่ารปัฏิบิัติััตัาม่ม่ติัที่่�ปัระชุื้ม่ผ้่่ถึอ้หุน้ และ 

 ที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

6. จดั้ที่ำและเกบ็ัรกัษาที่ะเบัย่นกรรม่การ รายงานปัระจำปั ีหนงัสอ้นดั้ปัระชื้มุ่ผ่่ถ้ึอ้หุน้ หนงัสอ้นดั้ปัระชื้มุ่คณะกรรม่การ รายงาน 

 การปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และรายงานการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

7. ด้ำเนินการให้กรรม่การและผ่่้บัริหารจัด้ที่ำรายงานการม่่ส่วนได้้เส่ยของตันและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง ตัาม่ที่่�กฎหม่ายกำหนด้

8. เก็บัรักษารายงานการม่่ส่วนได้้เส่ยที่่�รายงานโด้ยกรรม่การหร้อผ่่้บัริหาร

9. ด้่แลให้ม่่การเปัิด้เผ่ยข้อม่่ล และรายงานสารสนเที่ศ ตัาม่ระเบั่ยบัและข้อกำหนด้

10. ตัดิ้ตัอ่และส้�อสารกบััผ่่ถ้ึอ้หุน้เพั้�อใหไ้ด้ร้บััที่ราบัสิที่ธุ์ติัา่ง ของผ่่ถ้ึอ้หุน้ ขา่วสารของบัรษิทัี่ และเปัน็ส้�อกลางระหว่างผ่่ถ้ึอ้หุน้กบัั 

 คณะกรรม่การและผ่่้บัริหาร

11. ด้่แลกิจกรรม่ของคณะกรรม่การ

12. จัด้ให้ม่่การปัระเม่ินผ่ลการปัฏิิบััตัิงานของคณะกรรม่การ และรายงานผ่ลการปัระเม่ินตั่อคณะกรรม่การ

13. ปัระสานงานระหว่างคณะกรรม่การและผ่่้บัริหาร

แผน์สัืบทัอดตุำาแห้น์่ง (Succession Plan)

คณะกรรม่การกำหนด้ให้ม่แ่ผ่นการสบ้ัที่อด้ตัำแหน่งของผ้่่บัริหารสง่สุด้ (ผ่่จั้ด้การใหญ่) ผ้่่บัรหิารงานหลักขององค�กร ได้แ้ก่ ผ่่อ้ำนวยการ 

ฝ่ายบัริหาร ผ่่้อำนวยการฝ่ายข้อม่่ล ผ่่้อำนวยการฝ่ายธุ์ุรกิจ ผ้่่อำนวยการฝ่ายบััญช่ื้และการเงินของบัริษัที่ เพั้�อให้ผ้่่ลงทีุ่น องค�กร  

ตัลอด้จนพันักงานวางใจได้้ว่า การด้ำเนินงานของบัริษัที่จะได้้รับัการสานต่ัออย่างที่ันที่่วงที่่ หากตัำแหน่งสำคัญด้ังกล่าวว่างลง  
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โด้ยม่อบัหม่ายให้ฝ่ายบัริหารที่รัพัยากรบัุคคลเปั็นผ่่้พัิจารณากำหนด้หลักเกณฑิ� และแผ่นการส้บัที่อด้ตัำแหน่ง และให้ม่่การที่บัที่วน 

แผ่นเปั็นปัระจำทีุ่กปัี

กิารกิำากิับดูแลกิารดำาเน์ิน์งาน์ของบริษัทัย่อยและบริษัทัร่วิม่

คณะกรรม่การใหค้วาม่สำคญั และจดั้ใหม้่ก่ลไกในการกำกบััด้แ่ลการด้ำเนนิงาน ที่่�ที่ำใหส้าม่ารถึควบัคมุ่ด้แ่ลการจดั้การ และรบััผ่ดิ้ชื้อบั 

การด้ำเนินงานของบัริษัที่ย่อย และบัริษัที่ร่วม่ เพั้�อด่้แลรักษาผ่ลปัระโยชื้น�ในเงินลงทีุ่นของบัริษัที่ เชื้่น การพัิจารณาส่งบัุคคล 

เพั้�อเป็ันตััวแที่นของบัริษัที่ไปัเป็ันกรรม่การ ผ่่้บัริหาร หร้อผ่่้ม่่อำนาจควบัคุม่ ในบัริษัที่ย่อย และบัริษัที่ร่วม่ อย่างน้อยตัาม่สัด้ส่วน 

การถึอ้หุน้ โด้ยบัคุคลที่่�ได้ร้บััแตัง่ตัั�งใหเ้ปัน็กรรม่การในบัริษทัี่ย่อย หรอ้บัริษทัี่ร่วม่ ม่ห่นา้ที่่�ด้ำเนนิการเพั้�อปัระโยชื้น�ที่่�ด้ท่ี่่�สดุ้ของบัริษทัี่ย่อย 

หร้อบัริษัที่ร่วม่นั�น 

ในกรณ่เปั็นบัริษัที่ย่อย บัริษัที่ม่่การกำหนด้ระบับัการควบัคุม่ภัายในที่่�เหม่าะสม่ และรัด้กุม่เพั่ยงพัอ รวม่ถึ่งกลไกอ้�นในการกำกับัด้่แล 

บัริษัที่ย่อยด้ังกล่าว เชื้่น กลไกในการกำกับัด้่แลให้ม่่การเปัิด้เผ่ยข้อม่่ลฐานะการเงิน และผ่ลการด้ำเนินงาน การที่ำรายการระหว่าง 

บัริษัที่ย่อยกับับุัคคลที่่�เก่�ยวโยง การได้้ม่าหร้อจำหน่ายไปัซึ่่�งสินที่รัพัย� หร้อการที่ำรายการสำคัญอ้�นใด้ให้ครบัถ้ึวนถึ่กต้ัอง รวม่ถ่ึง 

ม่่การกำกับัด้่แลให้ม่่การจัด้เก็บัข้อม่่ล และการบัันที่่กบััญช่ื้ของบัริษัที่ย่อยให้บัริษัที่สาม่ารถึตัรวจสอบั และรวบัรวม่ม่าจัด้ที่ำ 

งบัการเงินรวม่ได้้ที่ันตัาม่กำหนด้

นโยบายการต่อต�านคอร์รัปช้ัน

บัริษัที่ม่่ความ่มุ่่งม่ั�นในการตั่อตั้านการทีุ่จริตัและคอร�รัปัชื้ัน โด้ยไม่่ยินยอม่รับัการทีุ่จริตัและคอร�รัปัชื้ันใด้ ที่ั�งสิ�น ที่ั�งน่� ได้้กำหนด้ 

ให้บัรษิทัี่รวม่ถึง่บัคุคลที่่�เก่�ยวข้องกบััการด้ำเนนิธุุ์รกจิที่กุหน่วยงาน ปัฏิบิัติััตัาม่นโยบัายการต่ัอต้ัานที่จุรติัและคอร�รปััชื้นั โด้ยให้ความ่สำคญั 

กับัความ่โปัร่งใส และคำน่งถึ่งความ่ซ้ึ่�อสัตัย�สุจริตัในการตัิด้ตั่อที่ำธุ์ุรกรรม่ เพั้�อหล่กเล่�ยงการด้ำเนินการที่่�อาจส่งผ่ลตั่อการกระที่ำ 

ที่่�ไม่่เหม่าะสม่ และขัด้แย้งตั่อหลักการบัริหารจัด้การที่่�ด้่ รวม่ที่ั�งตั่อตั้านการให้หร้อการรับัสินบันตั่างๆ เพั้�ออำนวยความ่สะด้วก หร้อ 

ผ่ลปัระโยชื้น�ที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่ และม่่การกำหนด้บัที่ลงโที่ษที่างวินัยแก่ผ่่้ที่่�กระที่ำความ่ผ่ิด้ด้ังกล่าว 

นโยบายการประเมินความเส่�ยง 

บัริษัที่กำหนด้ให้ฝ่ายตัรวจสอบัภัายในได้้ปัระเม่ินความ่เส่�ยงที่่�อาจจะเกิด้ข่�น โด้ยปัระเม่ินความ่เส่�ยงการทีุ่จริตัคอร�รัปัชื้ันออกจาก 

ความ่เส่�ยงด้า้นอ้�น และรายงานความ่เส่�ยงตัอ่คณะกรรม่การบัรษิทัี่ เพั้�อหาแนวที่างแกไ้ข ปัรบััปัรงุตัอ่ไปั โด้ยม่ค่ณะกรรม่การตัรวจสอบั 

ที่ำหน้าที่่�กำกับัด้่แลการปัฏิิบััติัตัาม่นโยบัายการปัระเมิ่นความ่เส่�ยง และคณะกรรม่การตัรวจสอบัยังได้้ม่อบัหม่ายให้ฝ่ายตัรวจสอบั 

ภัายในกำหนด้แผ่นการเข้าตัรวจสอบัระบับัการที่ำงาน โด้ยเฉพัาะระบับัการจัด้ซ้ึ่�อจัด้จ้าง ระบับัการรับั-จ่ายเงินที่่�ต้ัองตัรวจ 

เปั็นปัระจำทีุ่กปัีอย่างสม่�ำเสม่อ เพั้�อตัิด้ตัาม่ ปัระเม่ินผ่ลปัฏิิบััตัิงานและการควบัคุม่ภัายในให้เกิด้ปัระสิที่ธุ์ิผ่ลตัาม่ระบับัการบัริหาร 

ความ่เส่�ยงของบัริษัที่

ในปีั 2564 บัริษัที่ได้้จัด้อบัรม่ให้ความ่ร่้แก่พันักงานทุี่กคน และจัด้ปัฐม่นิเที่ศอบัรม่พันักงานใหม่่ทุี่กเด้้อน เพั้�อรับัที่ราบัระเบั่ยบั  

ข้อบัังคับั จริยธุ์รรม่ นโยบัายการตั่อตั้านคอร�รัปัชื้ัน แนวปัฏิิบััตัิการที่ำงาน ระเบั่ยบัการจัด้ซึ่้�อจัด้จ้าง และสวัสด้ิการตั่างๆ ของบัริษัที่  

พัร้อม่แนวที่างการแจ้งเบัาะแสและข้อร้องเร่ยน 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายการแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

บัริษัที่เปิัด้โอกาสให้พันักงาน ผ่่้ถึ้อหุ้น และผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยม่่ช่ื้องที่างการร้องเร่ยน การแสด้งความ่เห็น และแจ้งเบัาะแสการกระที่ำ 

ผ่ดิ้กฎหม่าย ฝา่ฝน้กฎระเบัย่บัและจริยธุ์รรม่ธุุ์รกจิ โด้ยปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบัที่ำหน้าที่่�เปัน็ผ่่ร้บััเร้�องข้อรอ้งเรย่นด้า้นการกำกับั 

ด้่แลกิจการและจริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจของบัริษัที่ โด้ยม่่ขั�นตัอนการด้ำเนินการ ด้ังน่�

1. การแจ้งเบัาะแส

 บัริษัที่จัด้ให้ม่่ช่ื้องที่างในการแจ้งเบัาะแสหร้อข้อร้องเร่ยนในกรณ่ที่่�สงสัยว่าจะม่่การที่ำผิ่ด้กฎหม่ายหร้อพัฤติักรรม่ที่่�ส่อถ่ึง 

 การทีุ่จริตัหร้อกระที่ำผ่ิด้จริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจผ่่านชื้่องที่าง ด้ังน่�

 1.1 จด้หม่ายเปั็นลายลักษณ�อักษร ส่งไปัรษณ่ย�ม่าที่่�: 

  นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� (กรรม่การอิสระ รองปัระธุ์านกรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั) 

  บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

  1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�น 32 ถึนนพัระราม่ 3

  แขวงชื้่องนนที่ร่ เขตัยานนาวา กรุงเที่พัฯ 10120 

 1.2 จด้หม่ายอิเล็กที่รอนิกส� (E-mail) BOLwhistleblowing@bol.co.th 

2. ผ่่้ร้องเร่ยนจะต้ัองระบุัรายละเอ่ยด้ของเร้�องที่่�จะแจ้งเบัาะแส หร้อข้อร้องเร่ยน พัร้อม่ช้ื้�อ ที่่�อย่่ และหม่ายเลขโที่รศัพัที่� 

 ที่่�สาม่ารถึตัิด้ตั่อได้้สะด้วกกระบัวนการด้ำเนินการเม่้�อได้้รับัข้อร้องเร่ยน

 2.1 คณะกรรม่การตัรวจสอบัจะตัรวจสอบัข้อร้องเร่ยน พัิจารณาและสอบัสวนข้อเที่็จจริง 

 2.2 คณะกรรม่การตัรวจสอบัสรปุัผ่ลการตัรวจสอบัขอ้รอ้งเรย่นตัอ่ผ้่่จดั้การใหญ ่ปัระธุ์านกรรม่การบัรหิาร คณะกรรม่การ 

  บัริษัที่ และแจ้งผ่่้ร้องเร่ยนตัาม่ลำด้ับั

 2.3 รายงานในกรณ่ที่่�ผ่่้ร้องเร่ยนเล้อกที่่�จะไม่่เปิัด้เผ่ยชื้้�อ ตั้องระบุัรายละเอ่ยด้ข้อเท็ี่จจริงหร้อหลักฐานที่่�ชัื้ด้เจนเพั่ยงพัอ 

  ที่่�แสด้งใหเ้หน็วา่ม่เ่หตัอุนัควรเชื้้�อวา่ม่ก่ารกระที่ำที่่�เปัน็การฝา่ฝน้กฎหม่าย กฎระเบัย่บั ขอ้บังัคบัับัรษิทัี่ หรอ้จรรยาบัรรณ 

  ในการด้ำเนินธุ์ุรกิจของบัริษัที่เกิด้ข่�น

3. ม่าตัรการคุ้ม่ครอง 

 เพั้�อเปั็นการคุ้ม่ครองสิที่ธุ์ิของผ่่้แจ้งเบัาะแสหร้อข้อร้องเร่ยน หร้อผ้่่ที่่�ให้ความ่ร่วม่ม้่อในการตัรวจสอบัข้อเที่็จจริง บัริษัที่ 

 จะไม่่เปัิด้เผ่ย ชื้้�อ สกุล ที่่�อย่่ ภัาพั หร้อข้อม่่ลอ้�นใด้ของผ่่้แจ้งเบัาะแสและผ่่้ให้ข้อม่่ล รวม่ถึ่งข้อม่่ลเก่�ยวกับัเร้�องร้องเร่ยนจะ 

 ถึ่กเก็บัรักษาเปั็นความ่ลับั ไม่่เปิัด้เผ่ยตั่อผ่่้ไม่่เก่�ยวข้อง เว้นแตั่ที่่�จำเปั็นตั้องเปิัด้เผ่ยตัาม่ข้อกำหนด้ของกฎหม่าย กรณ่เปั็น 

 พันกังานบัริษทัี่จะได้รั้บัความ่คุม้่ครองจากบัริษทัี่ เช่ื้น ไม่ม่่ก่ารเปัล่�ยนแปัลงตัำแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถึานที่่�ที่ำงาน พักังาน  

 ขม่่ข่ร่บักวนการปัฏิบิัตัังิาน เลกิจา้ง หรอ้การอ้�นใด้ที่่�ม่ล่กัษณะเปัน็การปัฏิบิัตััอิยา่งไม่เ่ปัน็ธุ์รรม่ตัอ่ผ่่น้ั�น ม่ก่ารกำหนด้ม่าตัรการ 

 คุ้ม่ครองในกรณ่ที่่�ผ่่้นั�นเห็นว่าตันอาจได้้รับัความ่ไม่่ปัลอด้ภััย หร้ออาจเกิด้ความ่เด้้อด้ร้อนเส่ยหาย 

 ในปัี 2564 ไม่่ม่่การแจ้งเบัาะแสการกระที่ำผ่ิด้และข้อร้องเร่ยนใด้ จากการกระที่ำผ่ิด้กฎหม่าย หร้อจริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจ  

 การคอร�รัปัชัื้น หร้อพัฤติักรรม่ที่่�อาจส่อถ่ึงการทุี่จริตัหร้อปัระพัฤติัมิ่ชื้อบัของบุัคลากรในองค�กร ที่ั�งจากพันักงานและ 

 ผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยอ้�น

 อย่างไรก็ตัาม่ รายละเอ่ยด้นโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการฉบัับัเตั็ม่ของบัริษัที่ สาม่ารถึอ่านข้อม่่ลเพัิ�ม่เตัิม่ได้้ที่่�เว็บัไซึ่ตั� 

 ของบัริษัที่ หัวข้อนักลงทีุ่นสัม่พัันธุ์� https://www.bol.co.th/corporate-regulations 



93 One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

จรรยาบรรณธ้รกิจ (จริยธรรมธ้รกิจ)

สั่วิน์ทั่� 1 สัารจากิประธาน์กิรรม่กิารและประธาน์กิรรม่กิารบริห้าร

คณะกรรม่การบัริษัที่ ม่่เจตันารม่ณ�ท่ี่�จะส่งเสริม่ให้บัริษัที่ด้ำเนินธุ์ุรกิจ และการบัริหารงานอย่างม่่คุณธุ์รรม่จริยธุ์รรม่ปัฏิิบััตัิตัาม่ 

กฎหม่ายตัลอด้จนม่่ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัต่ัอเศรษฐกิจและสังคม่โด้ยรวม่ ที่ั�งเปั็นการส่งเสริม่ระบับัการกำกับัด้่แลที่่�ด้่ (Good  

Corporate Governance) โด้ยย่ด้หลักความ่ซ้ึ่�อสัตัย� ความ่ยุตัิธุ์รรม่ ความ่โปัร่งใสเปั็นสำคัญและมุ่่งเน้นการสร้างปัระโยชื้น� 

ที่่�ด้่ให้แก่ผ่่้ถึ้อหุ้นและคำน่งถึ่งผ่่้ท่ี่�ม่่ส่วนได้้เส่ยโด้ยรวม่ บัริษัที่จ่งได้้กำหนด้จริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจ เพั้�อเปั็นแนวที่างสำหรับักรรม่การ  

ผ่่้บัริหารและพันักงานพั่งปัฏิิบััตัิ อันส่งผ่ลให้เกิด้ภัาพัพัจน�ที่่�ด้่ตั่อบัริษัที่ ให้กับันักลงทีุ่นและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง และได้้รับัความ่เช้ื้�อม่ั�น 

จากสังคม่ ซึ่่�งจะส่งผ่ลให้บัริษัที่เจริญเติับัโตัอย่างยั�งย้น สร้างความ่ม่ั�งคั�งและม่ั�นคงที่างการเงิน อันจะเป็ันปัระโยชื้น�ต่ัอ 

ผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยทีุ่กฝ่าย

สั่วิน์ทั่� 2 ข้อพั่งปฏิิบัตุิ

2.1 กิาริปฏิิบัติตามูกิฎหมูายและข้้อบังคับบริิษััทั

2.1.1 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานต้ัองปัฏิิบััติัตัาม่กฎหม่าย ระเบั่ยบัข้อบัังคับั ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 

 แห่งปัระเที่ศไที่ย สำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย�

2.1.2 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานตั้องไม่่หล่กเล่�ยงการปัฏิิบััตัิตัาม่ระเบั่ยบัข้อบัังคับับัริษัที่ และกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้อง

2.1.3 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานตั้องให้ความ่ร่วม่ม่้อกับัคณะกรรม่การตัรวจสอบั และรายงานข้อม่่ลเก่�ยวกับั 

 การฝ่าฝ้นการไม่่ปัฏิิบััตัิตัาม่ ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 

2.2 ควิามูข้ัด้แย้งทัางผู้ลปริะโยช่น์์และกิาริริักิษัาข้้อมููลอัน์เป็น์ควิามูลับ

2.2.1 ค์วิาม่ข้ัดแย้งทางผู้ลประโยช่น่์

บัริษัที่ย่ด้ถ้ึอนโยบัายท่ี่�จะไม่่ให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน ใชื้้ตัำแหน่งหน้าที่่�เพั้�อแสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�ส่วนตัน จ่งได้้

กำหนด้เปั็นข้อพั่งปัฏิิบััตัิสำหรับักรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานของบัริษัที่ ด้ังน่�

2.2.1.1 หล่กเล่�ยงการที่ำรายการที่่�เก่�ยวโยงกันกับัตันเองที่่�อาจก่อให้เกิด้ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�กับับัริษัที่  

 เว้นแต่ัในกรณ่ที่่�จำเป็ันตั้องที่ำรายการนั�นเพั้�อปัระโยชื้น�ของบัริษัที่ โด้ยให้ที่ำรายการนั�นเสม่้อนกับั 

 ที่ำรายการกบัับุัคคลภัายนอก ที่ั�งน่�ผ่่ม้่ส่่วนได้้ส่วนเสย่ในรายการด้งักล่าวจะต้ัองไม่่ม่ส่่วนในการพัจิารณาอนมุ่ตััิ

2.2.1.2 ในกรณ่ท่ี่�กรรม่การ ผ่่้บัริหาร พันักงาน หร้อบัุคคลในครอบัครัวม่่ส่วนร่วม่ไม่่ว่าที่างตัรงหร้อที่างอ้อม่ 

 ในรายการที่่�อาจก่อให้เกิด้ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�หร้อเป็ันผ่่้ถึ้อหุ้นในกิจการที่่�แข่งขันกับัธุ์ุรกิจ 

 ของบัริษัที่ จะตั้องแจ้งให้ผ่่้บัังคับับััญชื้าตัาม่ลำด้ับัขั�นและคณะกรรม่การบัริษัที่ที่ราบัเปั็นลายลักษณ�อักษร

2.2.1.3 ในกรณ่ท่ี่�กรรม่การ ผ่่้บัริหาร พันักงาน ไปัเป็ันกรรม่การหุ้นส่วนหร้อที่่�ปัร่กษาในองค�กรอ้�นนั�น จะต้ัอง 

 ไม่่ขัด้ตั่อผ่ลปัระโยชื้น�ของบัริษัที่ ล่กจ้างจะไม่่ปัระกอบักิจการ หร้อก่อพัันธุ์ะผ่่กพัันในธุ์ุรกิจ หร้อบัริษัที่ 

 ที่่�เก่�ยวข้อง

2.2.1.4 ในกรณ่ที่่�เข้าข่ายเป็ันรายการที่่�เก่�ยวโยงกันตัาม่ข้อกำหนด้ของหน่วยงานที่างการที่่�กำกับัด้่แลกิจการ เช่ื้น  

 สำนักงาน ก.ล.ตั. ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย ฯลฯ จะต้ัองปัฏิิบััติัตัาม่หลักเกณฑิ� วิธุ์่การและ 

 เปัิด้เผ่ยข้อม่่ลอย่างเคร่งครัด้

2.2.1.5 รายการที่่�เก่�ยวโยงกันต้ัองผ่า่นการสอบัที่านหรอ้พิัจารณาจากคณะกรรม่การตัรวจสอบัและคณะกรรม่การ 

 บัริษทัี่ตัาม่ลำด้บัั กรณท่ี่่�ม่ก่รรม่การตัรวจสอบัหรอ้กรรม่การบัริษทัี่ท่ี่านใด้ม่ส่่วนได้เ้ส่ยในรายการที่่�เก่�ยวโยง 

 กรรม่การตัรวจสอบัหร้อกรรม่การบัริษัที่ที่่านนั�นจะตั้องไม่่ม่่ส่วนในการพัิจารณารายการเก่�ยวโยงนั�น
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2.2.2 การรักษัาข้้อมู่ลอัน่เป็น่ค์วิาม่ลับ

บัริษัที่ถึ้อว่ากรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน จะตั้องรับัผิ่ด้ชื้อบัในการเก็บัรักษาข้อม่่ลความ่ลับัของบัริษัที่อย่างเคร่งครัด้  

โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งข้อม่่ลภัายในที่่�ยังไม่่เปัิด้เผ่ยตั่อสาธุ์ารณะและม่่ผ่ลกระที่บัตั่อกิจการ หร้อราคาหลักที่รัพัย� โด้ยที่่�กรรม่การ  

ผ่่้บัริหาร (รวม่ถึ่งบัุคคลที่่�ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับัตันเองด้ังตั่อไปัน่� (1) ค่่สม่รส หร้อผ่่้ที่่�อย่่กินฉันสาม่่ภัริยา (2) บัุตัรที่่�ยังไม่่บัรรลุ 

นิตัิภัาวะ (3) นิตัิบัุคคลซึ่่�งตันเอง บัุคคลตัาม่ (1) และ (2) ถึ้อหุ้นรวม่กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิที่ธุ์ิออกเส่ยงที่ั�งหม่ด้ของ 

นิตัิบัุคคลด้ังกล่าว) และพันักงานจะไม่่ใชื้้โอกาสที่่�ได้้จากการเปั็นกรรม่การ ผ่่้บัริหาร หร้อพันักงานในการแสวงหาปัระโยชื้น� 

สว่นตัน และในการที่ำธุ์รุกจิที่่�แขง่ขนั หรอ้เก่�ยวเน้�องกบัับัรษิทัี่ รวม่ถึง่จะไม่ใ่ชื้ข้อ้ม่ล่ภัายในเพั้�อปัระโยชื้น�ของตันในการซึ่้�อขาย 

หลกัที่รัพัย�ของบัริษทัี่ และไม่เ่ปิัด้เผ่ยข้อม่ล่อันเป็ันความ่ลับัของบัริษทัี่ตัอ่ค่่แขง่ขนัที่างธุุ์รกจิแม้่พัน้สภัาพัจากการเป็ันกรรม่การ  

ผ่่บ้ัรหิาร หรอ้พันักงานของบัริษทัี่ไปัแล้ว โด้ยบัริษทัี่ม่ว่ธิุ์ก่ารด้แ่ลป้ัองกนัในการนำข้อม่ล่ภัายในของบัริษทัี่ไปัใช้ื้เพั้�อปัระโยชื้น� 

ส่วนตันหร้อผ่่้อ้�น ด้ังน่�

2.2.2.1 กำหนด้แจ้งให้กรรม่การ และผ่่้บัริหารเข้าใจถึ่งภัาระหน้าที่่�ในการรายงานการถึ้อครองหลักที่รัพัย�บัริษัที่  

 ของตันเอง รวม่ถึ่งบัุคคลที่่�ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับัตันเองด้ังตั่อไปัน่� (1) ค่่สม่รสหร้อผ่่้ที่่�อย่่กินฉันสาม่่ภัริยา  

 (2) บัุตัรที่่�ยังไม่่บัรรลุนิตัิภัาวะ (3) นิตัิบัุคคลซึ่่�งตันเอง บัุคคลตัาม่ (1) และ (2) ถึ้อหุ้นรวม่กันเกินร้อยละ 30  

 ของจำนวนสิที่ธุ์ิออกเส่ยงทัี่�งหม่ด้ของนิตัิบัุคคลด้ังกล่าว ตัลอด้จนรายงานการเปัล่�ยนแปัลงการถึ้อครอง 

 หลักที่รัพัย�ตัาม่ม่าตัรา 59 และบัที่กำหนด้โที่ษตัาม่ม่าตัรา 275 แห่งพัระราชื้บััญญัตัิหลักที่รัพัย�และ 

 ตัลาด้หลักที่รัพัย� พั.ศ. 2535 ภัายใน 1 ปัี

2.2.2.2 จำกัด้การรับัร่้ข้อม่่ลภัายในเฉพัาะกรรม่การ ผ่่้บัริหาร พันักงาน หร้อบุัคคลภัายในท่ี่�ม่่ส่วนเก่�ยวข้อง 

 ตัาม่ความ่จำเปั็นและกำหนด้อำนาจหน้าที่่�แก่บัุคลากรผ่่้ม่่อำนาจเปัิด้เผ่ยสารสนเที่ศของบัริษัที่ให้ชื้ัด้เจน

2.2.2.3 ปัระกาศให้ที่ราบัที่ั�วกันว่า กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน ที่่�รับัที่ราบัข้อม่่ลภัายในที่่�ม่่นัยสำคัญที่่�อาจ 

 ส่งผ่ลตั่อการเปัล่�ยนแปัลงของราคาซึ่้�อขายหลักที่รัพัย� จะตั้องระงับัการซึ่้�อขายหลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ 

 ในชื้่วง 1 เด้้อน ก่อนที่่�บัริษัที่จะม่่การปัระกาศผ่ลการด้ำเนินงาน

2.2.2.4 กำหนด้ให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร รวม่ถึ่งผ้่่ที่่�เก่�ยวข้อง (รวม่ถึ่งบัุคคลที่่�ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับัตันเองด้ังตั่อไปัน่�  

 (1) ค่่สม่รสหร้อผ่่้ที่่�อย่่กินฉันสาม่่ภัริยา (2) บัุตัรที่่�ยังไม่่บัรรลุนิตัิภัาวะ (3) นิตัิบัุคคลซึ่่�งตันเอง บัุคคลตัาม่  

 (1) และ (2) ถึ้อหุ้นรวม่กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิที่ธิุ์ออกเส่ยงที่ั�งหม่ด้ของนิตัิบุัคคลดั้งกล่าว)  

 แจ้งเก่�ยวกบััการซ้ึ่�อขายหุน้ของบัริษทัี่ล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 1 วนักอ่นที่ำการซ้ึ่�อขายหลักที่รัพัย�ตัอ่เลขานุการ 

 บัริษัที่หร้อผ่่้ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่าย

2.3 กิาริให้และริับข้องกิำาน์ัล

2.3.1 ผ่่้บัริหาร และพันักงาน พั่งหล่กเล่�ยงการรับัของกำนัลที่ั�งที่่�เปั็นตััวเงินและม่ิใชื้่ตััวเงินจากค่่ค้าหร้อผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง 

 กับัธุ์ุรกิจของบัริษัที่ เว้นแตั่ในเที่ศกาลหร้อปัระเพัณ่นิยม่

2.3.2 กรรม่การ ผ่่บ้ัริหาร และพันักงาน ตัอ้งไม่รั่บัเงินหรอ้ปัระโยชื้น�ตัอบัแที่นใด้ๆ เป็ันการส่วนตัวัจากลก่ค้า ค่ค่า้ ของบัริษทัี่ 

 หร้อจากบัุคคลใด้อันเน้�องจากการที่ำงานในนาม่บัริษัที่

2.3.3 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน จะตั้องไม่่ให้ก่้หร้อก่้ย้ม่เงินหร้อเร่�ยไรเงิน สิ�งของจากล่กค้าหร้อผ่่้ที่ำธุ์ุรกิจกับับัริษัที่  

 เว้นแตัเ่ปัน็การก่ย้ม้่เงินจากธุ์นาคาร หรอ้สถึาบันัการเงิน ในฐานะของลก่ค้าของธุ์นาคาร หรอ้สถึาบันัการเงินด้งักลา่ว

2.3.4 การให้หร้อการรับัเงินบัริจาค หร้อเงินสนับัสนุนตั้องเปั็นไปัอย่างโปัร่งใส และถึ่กตั้องตัาม่กฎหม่าย โด้ยตั้องม่ั�นใจว่า 

 เงินบัริจาค หร้อเงินสนับัสนุนไม่่ได้้ถึ่กนำไปัใชื้้เพั้�อเปั็นข้ออ้างในการให้หร้อการรับัสินบัน

2.3.5 บัรษิทัี่ไม่ม่่น่โยบัายเสนอเงิน สิ�งจง่ใจของกำนัล สทิี่ธุ์ปิัระโยชื้น�พิัเศษ ในรป่ัแบับัใด้ๆ แก่ล่กคา้ ค่ค่า้ของบัริษทัี่ หน่วยงาน 

 ภัายนอกที่ั�งของรัฐ และเอกชื้น หร้อบัุคคลใด้ๆ เพั้�อให้ได้้ม่าซึ่่�งธุ์ุรกิจ ยกเว้นการให้การเล่�ยงรับัรองที่างธุ์ุรกิจ 

 ตัาม่ปัระเพัณ่นิยม่ ส่วนลด้การค้า และโครงการส่งเสริม่การขายของบัริษัที่
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2.4 กิาริให้ข้้อมููลข้่าวิสัาริและกิาริให้สััมูภาษัณ์์ต่อสั่�อมูวิลช่น์หริ่อต่อสัาธาริณ์ช่น์

2.4.1 การเปิัด้เผ่ยข้อม่ล่ของบัริษทัี่ตัอ้งปัฏิบิัติััใหเ้ปัน็ไปัตัาม่หลักเกณฑิ�และข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รพััย�แห่งปัระเที่ศไที่ย 

 เร้�อง หลักเกณฑิ�เง้�อนไขและวิธุ์่การเก่�ยวกับัการเปัิด้เผ่ยสารสนเที่ศและการปัฏิิบััตัิการใด้ๆ ของบัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยน  

 รวม่ถึ่งกฎหม่ายอ้�นๆ ที่่�เก่�ยวข้องอย่างเคร่งครัด้

2.4.2 บัริษัที่กำหนด้ให้ปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร ผ้่่จัด้การใหญ่ ผ้่่อำนวยการฝ่ายบัริหาร และผ้่่อำนวยการฝ่ายบััญชื้่และ 

 การเงิน เปั็นผ่่้ม่่อำนาจในการสัม่ภัาษณ�หร้อตัอบัคำถึาม่ผ่่้ถึ้อหุ้น นักลงทีุ่น ส้�อม่วลชื้น และบัุคคลภัายนอก ผ่่้บัริหาร 

 ระด้ับัส่งที่่านอ้�น และนักลงทีุ่นสัม่พัันธุ์�

2.5 สัิทัธิทัางกิาริเมู่องและกิิจกิริริมูทัางกิาริเมู่อง

2.5.1 บัริษัที่ม่่นโยบัายบัริหารงานตัาม่กฎหม่ายด้้วยความ่ซึ่้�อสัตัย�สุจริตั ไม่่ฝักใฝ่การเม่้อง และม่่ความ่เปั็นกลางที่าง 

 การเม่อ้งอยา่งเครง่ครดั้ รวม่ที่ั�งม่ค่วาม่เปัน็อสิระที่ั�งในการตัดั้สินใจและการกระที่ำ ยด่้ม่ั�นในระบับัปัระชื้าธุ์ปิัไตัย และ 

 ส่งเสริม่ให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน ใชื้้สิที่ธุ์ิของตันเองตัาม่กฎหม่ายและตัาม่รัฐธุ์รรม่น่ญที่่�กำหนด้ไว้

2.5.2 ผ่่้บัริหารและพันักงานตั้องไม่่ใชื้้ตัำแหน่งหน้าที่่� เวลา ที่รัพัย�สิน หร้อสิ�งอำนวยความ่สะด้วกอ้�นใด้ของบัริษัที่  

 ในการเอ้�อปัระโยชื้น�และสนบััสนุนกิจกรรม่ใด้ๆ ที่างการเม่อ้ง องค�กรที่างการเม่อ้ง หรอ้สม่าชิื้กขององค�กรที่างการเม่อ้ง 

2.5.3 ผ่่บ้ัรหิารและพันกังานม่ส่ทิี่ธุ์ิ�เข้าร่วม่กจิกรรม่ที่างการเม้่องในนาม่ของตัวัเอง นอกเหนอ้เวลาที่ำงาน และไม่่ใช่ื้ในนาม่บัรษัิที่ 

2.5.4 ผ้่่บัริหารและพันักงานไม่่ใชื้้อำนาจหน้าที่่�ชื้่�ชื้วน กด้ด้ัน หร้อบัังคับัให้เพั้�อนร่วม่งาน รวม่ที่ั�งผ้่่ใตั้บัังคับับััญชื้า 

 ให้การสนับัสนุนกิจกรรม่ใด้ๆ ที่างการเม่้อง หร้อองค�กรที่างการเม่้อง หร้อสม่าชื้ิกขององค�กรที่างการเม่้อง

2.6 กิาริไมู่ละเมูิด้ทัริัพัย์สัิน์ทัางปัญ่ญ่าหริ่อลิข้สัิทัธิ� 

บัริษัที่ม่่นโยบัายในการปัฏิิบััตัิเก่�ยวกับัการไม่่ละเม่ิด้ที่รัพัย�สินที่างปััญญาหร้อลิขสิที่ธุ์ิ� โด้ยบัริษัที่ม่่แนวที่างในการด้ำเนินการเก่�ยวกับั 

เร้�องด้ังกล่าว โด้ยพันักงานทีุ่กคนจะตั้องลงนาม่ในบัันที่่กข้อตักลงการไม่่กระที่ำผ่ิด้เก่�ยวกับัคอม่พัิวเตัอร�และการไม่่ละเม่ิด้ที่รัพัย�สิน 

ที่างปััญญา

สั่วิน์ทั่� 3 กิารปฏิิบัตุิตุ่อผู้ม่่สั่วิน์ได้สั่วิน์เสั่ย

บัริษัที่ย่ด้หลักปัฏิิบััติัตั่อผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยทุี่กกลุ่ม่อย่างเสม่อภัาคและเท่ี่าเที่่ยม่กัน ด้ังนั�นบัริษัที่จ่งได้้กำหนด้จริยธุ์รรม่ธุุ์รกิจสำหรับั 

กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานที่่�ม่่ตั่อผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยทีุ่กกลุ่ม่ ด้ังน่�

3.1 จริิยธริริมูธุริกิิจข้องกิริริมูกิาริและผูู้้บริิหาริ

3.1.1 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อผูู้้ถ่อหุ้น่

3.1.1.1 ปัฏิิบััตัิหน้าที่่�ด้้วยความ่ซึ่้�อสัตัย�สุจริตั ตัลอด้จนตััด้สินใจด้ำเนินการใด้ๆ ด้้วยความ่บัริสุที่ธุ์ิ�ใจและเปั็นธุ์รรม่ 

 ตั่อผ่่้ถึ้อหุ้นที่ั�งรายใหญ่และรายย่อย เพั้�อปัระโยชื้น�ส่งสุด้ของผ่่้ถึ้อหุ้นโด้ยรวม่

3.1.1.2 บัริหารองค�กรด้้วยความ่ระม่ัด้ระวังและความ่รอบัคอบั เพั้�อปั้องกันความ่เส่ยหายตั่อผ่่้ถึ้อหุ้น

3.1.1.3 ปัฏิิบััตัิหน้าที่่�โด้ยการปัระยุกตั�ความ่ร่้และที่ักษะการบัริหารจัด้การอย่างสุด้ความ่สาม่ารถึในทีุ่กกรณ่

3.1.1.4 จดั้ใหม้่ก่ารรายงานสถึานภัาพัขององค�กรโด้ยสม่�ำเสม่อ และครบัถึว้นตัาม่ความ่เปัน็จรงิและแจง้ใหผ้่่ถ้ึอ้หุน้ 

 ที่ราบัอย่างเท่ี่าเที่ย่ม่กันถ่ึงแนวโน้ม่ในอนาคตัขององค�กรที่ั�งในด้า้นบัวกและด้า้นลบั ซึ่่�งตัั�งอย่่บันพ้ั�นฐานของ 

 ความ่เปั็นไปัได้้และม่่ข้อม่่ลสนับัสนุนอย่างเพั่ยงพัอ
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3.1.1.5 ม่่ความ่เป็ันอิสระที่ั�งการตััด้สินใจและการกระที่ำไม่่แสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�ให้ตันเองและผ่่้เก่�ยวข้องโด้ยใช้ื้ 

 ขอ้ม่ล่ใด้ๆ ขององค�กรซึ่่�งยังไม่เ่ปัดิ้เผ่ยตัอ่สาธุ์ารณชื้นและไม่อ้่างสิที่ธุ์คิวาม่เปัน็กรรม่การ ผ้่่บัรหิารของบัริษทัี่ 

 เพั้�อแสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�ให้ตันเองหร้อผ่่้เก่�ยวข้อง

3.1.1.6 ไม่่ด้ำเนินการใด้ๆ ในลักษณะที่่�อาจก่อให้เกิด้ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�ตั่อองค�กร

3.1.2 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อพน่ักงาน่

3.1.2.1 จัด้ระบับัการให้ผ่ลตัอบัแที่นที่่�เปั็นธุ์รรม่แก่พันักงาน

3.1.2.2 ด้่แลรักษาสภัาพัแวด้ล้อม่ในการที่ำงานให้ม่่ความ่ปัลอด้ภััยตั่อชื้่วิตัและที่รัพัย�สินของพันักงานอย่่เสม่อ

3.1.2.3 จัด้ให้ม่่ระบับัการบัริหารบุัคลากรในเร้�องการแต่ังตัั�งโยกย้าย รวม่ถ่ึงระบับัการให้รางวัลและการลงโที่ษ 

 พันกังานที่่�ชื้ดั้เจน ม่ก่ารปัฏิบิัตััโิด้ยความ่สจุรติัใจตัั�งอย่บ่ันพั้�นฐานของความ่ร่ค้วาม่สาม่ารถึและความ่เหม่าะสม่ 

 ของพันักงาน ไม่่เล้อกปัฏิิบััตัิจากความ่แตักตั่างด้้านเชื้้�อชื้าตัิ ศาสนา เพัศ สถึานภัาพัสม่รส หร้อความ่ 

 ไร้สม่รรถึภัาพัที่างร่างกาย

3.1.2.4 ให้ความ่สำคัญตั่อการพััฒนาความ่ร่้ความ่สาม่ารถึของพันักงานโด้ยให้โอกาสพันักงานอย่างที่ั�วถึ่งและ 

 สม่�ำเสม่อ

3.1.2.5 รับัฟังข้อคิด้เห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่่�งตัั�งอย่่บันพั้�นฐานความ่ร่้ที่างวิชื้าชื้่พัของพันักงาน

3.1.2.6 ปัฏิิบััตัิตัาม่กฎหม่ายและข้อบัังคับัตั่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับัพันักงานอย่างเคร่งครัด้

3.1.2.7 บัรหิารงานโด้ยหลก่เล่�ยงการกระที่ำใด้ๆ ที่่�ไม่เ่ป็ันธุ์รรม่ ซึ่่�งอาจม่ผ่่ลกระที่บัต่ัอความ่ม่ั�นคงในหน้าที่่�การงาน 

 ของพันักงาน หร้ออาจคุกคาม่และสร้างความ่กด้ด้ันตั่อสภัาพัจิตัใจของพันักงาน

3.1.2.8 ปัฏิบิัติััต่ัอพันักงานด้้วยความ่สุภัาพัและให้ความ่เคารพัต่ัอความ่เป็ันปััจเจกชื้นและศักด้ิ�ศรข่องความ่เป็ันม่นุษย�

3.1.2.9 สร้างความ่เข้าใจให้พันักงานในเร้�องจรรยาบัรรณและบัที่บัาที่ ซึ่่�งพันักงานสาม่ารถึปัฏิิบััตัิได้้ เพั้�อส่งเสริม่ 

 ให้เกิด้พัฤตัิกรรม่ที่่�อย่่ในกรอบัของจรรยาบัรรณอย่างที่ั�วถึ่งที่ั�งองค�กร

3.1.2.10  เปัิด้โอกาสและชื้่องที่างให้พันักงานสาม่ารถึแจ้งเร้�องการที่ำผ่ิด้กฎหม่ายขององค�กร ร้องเร่ยนในกรณ่ท่ี่� 

 ไม่่ได้้รับัความ่เปั็นธุ์รรม่ตั่อปัระธุ์านคณะกรรม่การตัรวจสอบัได้้ ตัาม่ระบับัและกระบัวนการที่่�กำหนด้

3.1.3 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อลูกค์้า

3.1.3.1 ด้ำเนนิธุุ์รกจิโด้ยยด่้ถ้ึอความ่ซ้ึ่�อสตััย�สุจรติัยตุัธิุ์รรม่และให้ข้อม่ล่ที่่�ถึก่ต้ัองเพัย่งพัอและทัี่นต่ัอเหตักุารณ�แก่ล่กค้า

3.1.3.2 ผ่ลิตัสินค้าและ/หร้อบัริการที่่�ม่่คุณภัาพัโด้ยมุ่่งม่ั�นที่่�จะยกระด้ับัม่าตัรฐานให้ส่งข่�นอย่างตั่อเน้�อง

3.1.3.3 กำหนด้ระด้ับัคุณภัาพัที่่�ยอม่รับัได้้ของสินค้าและ/หร้อบัริการ

3.1.3.4 เปัิด้เผ่ยข่าวสารข้อม่่ลเก่�ยวกับัสินค้าและ/หร้อบัริการอย่างครบัถึ้วนถึ่กตั้องและไม่่บัิด้เบั้อนข้อเที่็จจริง 

 โด้ยคำน่งถึ่งปัระโยชื้น�สำหรับัล่กค้า

3.1.3.5 ให้การรับัปัระกันสินค้าและ/หร้อบัริการภัายใตั้เง้�อนไขในเวลาอันเหม่าะสม่

3.1.3.6 ไม่่ส่งม่อบัสินค้าและ/หร้อบัริการให้แก่ล่กค้าที่ั�งๆ ที่่�ร่้ว่าสินค้าและ/หร้อบัริการนั�นๆ ม่่ข้อบักพัร่องและ 

 ไม่่ปัล่อยให้สินค้าและ/หร้อบัริการที่่�ม่่คุณภัาพัตั�ำกว่าระด้ับัที่่�กำหนด้ตักถึ่งม่้อล่กค้า

3.1.3.7 การนำเสนอบัรกิารจะตัอ้งไม่ท่ี่ำใหล้ก่คา้เกดิ้ความ่เขา้ใจผ่ดิ้ เก่�ยวกบััคุณภัาพัราคาปัริม่าณหรอ้เง้�อนไขใด้ๆ  

 ของสินค้าและ/หร้อบัริการนั�นๆ

3.1.3.8 จดั้ระบับัเพั้�อให้ลก่ค้าสาม่ารถึร้องเรย่นเก่�ยวกับัสนิคา้และบัริการ และด้ำเนินการอย่างด้ท่ี่่�สุด้ เพั้�อให้ลก่ค้า 

 ได้้รับัการตัอบัสนองอย่างรวด้เร็ว
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3.1.3.9 รักษาความ่ลับัของล่กค้าอย่างเคร่งครัด้ รวม่ถึ่งไม่่เปัิด้เผ่ยข้อม่่ลของล่กค้าโด้ยไม่่ได้้รับัอนุญาตัจากล่กค้า  

 หร้อผ่่้ม่่อำนาจของบัริษัที่ก่อน เว้นแตั่ข้อม่่ลที่่�ตั้องเปัิด้เผ่ยตั่อบัุคคลภัายนอกที่่�เก่�ยวข้องตัาม่บัที่บัังคับัของ 

 กฎหม่าย รวม่ถึ่งไม่่นำข้อม่่ลม่าใชื้้เพั้�อปัระโยชื้น�ของตันเองและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้องโด้ยม่ิชื้อบั

3.1.3.10 หาที่างลด้ต้ันทุี่นการผ่ลิตัโด้ยรักษาม่าตัรฐานคุณภัาพัสินค้าและ/หร้อบัริการ เพั้�อสาม่ารถึเพัิ�ม่ปัระโยชื้น� 

 ให้กับัล่กค้าอย่างตั่อเน้�อง

3.1.3.11 รักษาสัญญาและปัฏิิบััตัิตัาม่เง้�อนไขที่่�ม่่ตั่อล่กค้าอย่างเคร่งครัด้ ในกรณ่ที่่�ไม่่สาม่ารถึปัฏิิบััตัิตัาม่เง้�อนไข 

 ข้อใด้ได้้ ตั้องร่บัแจ้งให้ล่กค้าที่ราบัล่วงหน้าเพั้�อร่วม่กันพัิจารณาหาแนวที่างแก้ไข

3.1.3.12 ไม่่ค้ากำไรเกินควรเม่้�อเปัร่ยบัเที่่ยบักับัคุณภัาพัของสินค้าหร้อบัริการและไม่่กำหนด้เง้�อนไขการค้าท่ี่� 

 ไม่่เปั็นธุ์รรม่แก่ล่กค้า

3.1.3.13 ไม่่จ่ายผ่ลปัระโยชื้น�ใด้ๆ ให้ล่กค้าเพั้�อเปั็นการให้ได้้ม่าหร้อแย่งชื้ิงล่กค้าม่าโด้ยการใชื้้วิธุ์่การที่่�ไม่่สุจริตั

3.1.4 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อค์ู่ค์้าและ/หร่อเจ้าหน่ี�

3.1.4.1 ไม่่เร่ยก ไม่่รับั หร้อไม่่จ่ายผ่ลปัระโยชื้น�ใด้ๆ ที่่�ไม่่สุจริตัในการค้ากับัค่่ค้าและ/หร้อเจ้าหน่�

3.1.4.2 ปัฏิบิัตััติัาม่เง้�อนไขตัา่งๆ ที่่�ม่ต่ัอ่เจา้หน่�อยา่งเครง่ครดั้ ไม่ว่า่จะเปัน็เร้�องวัตัถึปุัระสงค�ของการใช้ื้เงนิการชื้ำระคน้ 

 การด้่แลคุณภัาพัหลักที่รัพัย�ค�ำปัระกันและเร้�องอ้�นใด้ที่่�ได้้ให้ข้อตักลงไว้กับัเจ้าหน่�

3.1.4.3 ปัฏิิบััตัิตัาม่ข้อตักลงและเง้�อนไขที่างการค้าตั่างๆ ที่่�ม่่ตั่อค่่ค้าอย่างเคร่งครัด้

3.1.4.4 กรณท่ี่่�ไม่ส่าม่ารถึปัฏิบิัติััตัาม่เง้�อนไขข้อใด้ได้ต้้ัองรบ่ัแจ้งให้ค่ค่า้และ/หรอ้เจ้าหน่�ที่ราบัล่วงหน้า เพั้�อร่วม่กัน 

 พัิจารณาหาแนวที่างแก้ไขปััญหา

3.1.4.5 แลกเปัล่�ยนความ่ร่้ร่วม่กันพััฒนาสินค้าและบัริการ และสร้างสัม่พัันธุ์ภัาพัที่่�ด้่ตั่อกัน

3.1.5 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อค์ู่แข้่งทางการค์้า

3.1.5.1 ปัระพัฤตัิปัฏิิบััตัิภัายใตั้กรอบักตัิกาการแข่งขันที่่�ด้่และเปั็นธุ์รรม่

3.1.5.2 ไม่่แสวงหาข้อม่่ลท่ี่�เปั็นความ่ลับัของค่่แข่งที่างการค้าด้้วยวิธุ์่การที่่�ไม่สุ่จริตัหร้อไม่่เหม่าะสม่ เชื้่น การจ่าย 

 สินจ้างให้แก่พันักงานของค่่แข่ง

3.1.5.3 ไม่่พัยายาม่ที่ำลายชื้้�อเส่ยงของค่่แข่งที่างการค้า ด้้วยการกล่าวหาในที่างร้ายโด้ยปัราศจากซึ่่�งม่่ลความ่จริง

3.16 กรรม่การและผูู้้บริหารต่อสังค์ม่ส่วิน่รวิม่

3.1.6.1 ไม่่กระที่ำการใด้ๆ ที่่�จะม่่ผ่ลเส่ยหายตั่อที่รัพัยากรธุ์รรม่ชื้าตัิและสภัาพัแวด้ล้อม่

3.1.6.2 ให้การสนับัสนุนกิจกรรม่อันเปั็นปัระโยชื้น�และที่่�ม่่ส่วนสร้างสรรค�สังคม่อย่างสม่�ำเสม่อ

3.1.6.3 สร้างจิตัสำน่กในการรับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อสังคม่ในหม่่่พันักงานทีุ่กระด้ับัในองค�กรอย่างตั่อเน้�องและจริงจัง

3.1.6.4 ควบัคุม่ให้ม่่การปัฏิิบััตัิอย่างเคร่งครัด้ตัาม่เจตันารม่ย�ของกฎหม่ายและกฎระเบั่ยบัที่่�ออกโด้ยหน่วยงาน 

 กำกับัด้่แล

3.1.6.5 ไม่่ชื้่วยเหล้อหร้อสนับัสนุนให้เกิด้การหล่กเล่�ยงการปัฏิิบััตัิตัาม่กฎหม่ายหร้อกฎระเบั่ยบัตั่างๆ

3.1.6.6 ให้ความ่ร่วม่ม่้อกับัหน่วยงานกำกับัด้่แลและรายงานข้อม่่ลที่่�เก่�ยวกับัการฝ่าฝ้น หร้อการไม่่ปัฏิิบััติั 

 ตัาม่กฎหม่ายหร้อกฎระเบั่ยบัตั่างๆ ตั่อหน่วยงานนั�น

3.1.6.7 ไม่่กระที่ำหร้อเข้าไปัม่่ส่วนเก่�ยวข้องกับัการให้สินบันหร้อการฉ้อราษฎร�บัังหลวงหร้อใช้ื้อำนาจหน้าที่่� 

 ของตันเพั้�อแสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�ส่วนตััว
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3.2 จริิยธริริมูธุริกิิจข้องพัน์ักิงาน์ทัุกิคน์

3.2.1 พน่ักงาน่ต่อบริษััท

3.2.1.1 ปัฏิบิัตััหินา้ที่่�ด้ว้ยความ่ซึ่้�อสตััย�สุจรติั ม่ค่วาม่รบััผ่ดิ้ชื้อบั ม่ว่นิยัและม่จ่ติัสำนก่ที่่�ด้ต่ัอ่สว่นรวม่และตัอ่ตันเอง  

 ไม่่ใชื้้ตัำแหน่งหน้าที่่�แสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�เพั้�อตันเอง หร้อเพั้�อปัระโยชื้น�ของบัุคคลที่่�เก่�ยวข้อง

3.2.1.2 รกัษาผ่ลปัระโยชื้น�ของบัรษิทัี่โด้ยไม่่นำข้อม่ล่และที่รพััย�สินของบัริษทัี่ไปัใช้ื้เพั้�อปัระโยชื้น�ของตันเองที่ั�งที่างตัรง 

 และที่างอ้อม่ และห้าม่กระที่ำการอันเปั็นการสนับัสนุนบัุคคลอ้�นใด้ให้ที่ำธุ์ุรกิจแข่งขันกับับัริษัที่

3.2.1.3 ห้าม่ที่ำธุุ์รกจิส่วนตัวัใด้ๆ ที่่�ม่ผ่่ลเก่�ยวข้องกับักจิการของบัริษทัี่ เว้นแต่ัจะได้้รับัอนุญาตัจากคณะกรรม่การบัริหาร

3.2.1.4 ห้าม่รับัเงินและ/หร้อผ่ลปัระโยชื้น�อ้�นใด้เปั็นการส่วนตััวจากล่กค้าของบัริษัที่ หร้อจากบัุคคลภัายนอก 

 อันเก่�ยวเน้�องกับัการที่ำงานให้แก่บัริษัที่

3.2.1.5 ห้าม่ก่้ย้ม่เงินจากล่กค้า ผ่่้เก่�ยวข้องกับัล่กค้า หร้อผ่่้ที่ำธุ์ุรกิจกับับัริษัที่ เว้นแตั่เปั็นการก่้ย้ม่เงินจากธุ์นาคาร 

 หร้อสถึาบัันการเงิน

3.2.1.6 การรับัของขวัญตัาม่ปัระเพัณนิ่ยม่ หากพันักงานได้รั้บัของขวัญที่่�ม่ม่่ล่ค่าจากผ้่่ที่ำธุุ์รกิจกับับัริษทัี่ให้พันักงาน 

 รายงานตั่อผ่่้บัังคับับััญชื้า

3.2.1.7 พันักงานตั้องปัฏิิบััตัิตัาม่กฎระเบั่ยบัและข้อบัังคับัของบัริษัที่และกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องอย่างเคร่งครัด้

3.2.1.8 พันกังานต้ัองระมั่ด้ระวังการแสด้งความ่คิด้เห็นต่ัอบุัคคลภัายนอกในเร้�องที่่�อาจม่ผ่่ลกระที่บัต่ัอช้ื้�อเส่ยงและ 

 ผ่ลการด้ำเนินงานของบัริษัที่

3.2.1.9 จริยธุ์รรม่ธุุ์รกิจที่่�กำหนด้ไว้อาจไม่่ครอบัคลุม่ในทุี่กกรณ่ ด้ังนั�นในกรณ่ที่่�ม่่ปััญหาให้พันักงานปัร่กษากับั 

 ผ่่บ้ังัคับับัญัชื้าตัาม่ลำดั้บัชื้ั�น ในกรณท่ี่่�ม่ข้่อขัด้แย้งให้ถึอ้คำวินจิฉัยของผ้่่จัด้การใหญ่/คณะกรรม่การบัริหาร/ 

 คณะกรรม่การบัริษัที่เปั็นที่่�สิ�นสุด้

3.2.2 พน่ักงาน่ต่อผูู้้บังค์ับบัญช่า

3.2.2.1 รบััฟงัความ่คดิ้เหน็และข้อเสนอแนะของผ้่่บังัคบัับัญัชื้า รวม่ที่ั�งควรม่ค่วาม่สุภัาพัอ่อนนอ้ม่ถึอ่ม่ตันตัอ่บัคุคล 

 ที่่�ม่่ตัำแหน่งเหน้อตัน

3.2.2.2 ไม่่กล่าวร้ายตั่อผ่่้บัังคับับััญชื้า ผ่่้บัริหารโด้ยปัราศจากซึ่่�งข้อเที่็จจริง

3.2.3 พน่ักงาน่ต่อผูู้้ใต้บังค์ับบัญช่า

3.2.3.1 ปัฏิบิัตััติัอ่ผ่่ใ้ตับ้ังัคบัับัญัชื้าด้ว้ยความ่เม่ตัตัาธุ์รรม่ ด้แ่ลเอาใจใส ่และพัฒันาผ่่ใ้ตับ้ังัคบัับัญัชื้า เพั้�อความ่กา้วหนา้ 

 ในหน้าที่่�การงาน

3.2.3.2 รับัฟังความ่คิด้เห็นของผ่่้ใตั้บัังคับับััญชื้า และพัิจารณานำไปัใชื้้ในที่างที่่�เปั็นปัระโยชื้น�ตั่องานและตั่อบัริษัที่

3.2.4 พน่ักงาน่ต่อเพ่�อน่ร่วิม่งาน่

3.2.4.1 รกัษาและเสรมิ่สร้างความ่สามั่คคเ่ป็ันน�ำหน่�งใจเด้ย่วกนั ให้ความ่ร่วม่ม่อ้และการปัระสานงานซึ่่�งกนัและกนั

3.2.4.2 ปัฏิบิัตััติัอ่ผ่่ร้ว่ม่งานด้า้นการที่ำงานอยา่งม่น่�ำใจ ไม่ป่ัดิ้บังัขอ้ม่ล่ที่่�จำเปัน็ในการปัฏิบิัตัังิานของผ่่ร้ว่ม่งานและ 

 ปัรับัปัรุงตันเอง ให้สาม่ารถึที่ำงานร่วม่กับัผ่่้อ้�นได้้

3.2.4.3 เคารพัในสทิี่ธุ์ขิองพันกังานอ้�นที่่�อย่ใ่นองค�กรเด้ย่วกนั ไม่่วพิัากษ�วจิารณ�ในลกัษณะที่่�กอ่ใหเ้กดิ้ความ่เสย่หาย 

 และไม่่นำผ่ลงานของผ่่้อ้�นม่าแอบัอ้างเปั็นผ่ลงานของตัน
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3.2.5 พน่ักงาน่ต่อตน่เอง

3.2.5.1 พันกังานตัอ้งยด่้ถึอ้ความ่ซ้ึ่�อสตััย�สุจรติัเปัน็ที่่�ตัั�ง ไม่่ปัระพัฤตัติันในที่างที่่�อาจเส้�อม่เสย่ชื้้�อเสย่งที่ั�งของตันเอง 

 และบัริษัที่

3.2.5.2 ตัอ้งม่ค่วาม่รับัผ่ดิ้ชื้อบัต่ัอหนา้ที่่�ที่่�ได้รั้บัม่อบัหม่าย รวม่ถ่ึงศก่ษาหาความ่ร่แ้ละพััฒนาตันเองอย่่เสม่อเพั้�อให ้

 การปัฏิิบััตัิงานม่่คุณภัาพัและปัระสิที่ธุ์ิภัาพั

3.2.6 พน่ักงาน่ต่อลูกค์้า

3.2.6.1 พันักงานตั้องรักษาความ่ลับัของล่กค้า ไม่่เปัิด้เผ่ยข้อม่่ลของล่กค้าให้ผ่่้อ้�นที่ราบั

3.2.6.2 พันักงานตั้องไม่่ใชื้้ข้อม่่ลของล่กค้าในการแสวงหาปัระโยชื้น�เพั้�อตันเองหร้อเพั้�อบุัคคลอ้�น อันจะนำไปัส่่ 

 การกระที่ำหร้อการตััด้สินใจใด้ๆ ที่่�ขัด้กับัผ่ลปัระโยชื้น�ของบัริษัที่ และผ่่้ถึ้อหุ้น

สั่วิน์ทั่� 4 กิารดูแลให้้ม่่กิารปฏิิบัตุิตุาม่จริยธรรม่ธุรกิิจ

กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงานทีุ่กคนในองค�กร ม่่หน้าที่่�และความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัในการปัฏิิบััตัิตัาม่นโยบัายที่่�กำหนด้ไว้ในจริยธุ์รรม่ 

ธุ์รุกจิน่�อยา่งเครง่ครดั้ เพั้�อใหบ้ัรรลเุปัา้หม่ายที่างธุ์รุกจิบันพั้�นฐานของความ่ม่จ่รยิธุ์รรม่และคณุธุ์รรม่ เพั้�อปัระโยชื้น�ของผ่่ม้่ส่ว่นได้ส้ว่นเสย่ 

ผ่่้ถึ้อหุ้นบัริษัที่ และสังคม่ ผ่่้บัริหารทีุ่กระด้ับัในองค�กรจะตั้องด้่แลรับัผิ่ด้ชื้อบัให้พันักงานภัายใตั้สายบัังคับับััญชื้าของตันรับัที่ราบั  

ที่ำความ่เข้าใจและถึ้อเปั็นเร้�องสำคัญที่่�จะตั้องปัฏิิบััตัิตัาม่ค่่ม่้อจริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจของบัริษัที่อย่างเคร่งครัด้

ที่ั�งน่� จริยธุ์รรม่ธุุ์รกิจและข้อพั่งปัฏิิบััติัที่่�กำหนด้ข่�นน่�ไม่่สาม่ารถึกำหนด้ได้้ครอบัคลุม่ในทุี่กๆ เร้�อง ด้ังนั�นกรรม่การ ผ้่่บัริหาร และ 

พันักงานทีุ่กคน ตั้องใชื้้ดุ้ลยพัินิจในการพัิจารณาปัฏิิบััตัิตันในแตั่ละสถึานการณ� ที่ำในสิ�งท่ี่�ถึ่กตั้องที่่�สุด้ด้้วย โด้ยหากม่่ปััญหาหร้อ 

ข้อสงสัยในการปัฏิิบััติังานเร้�องใด้ๆ ให้ปัร่กษาผ่่้บัังคับับััญชื้าตัาม่ลำดั้บัขั�น หร้อฝ่ายงานที่่�เก่�ยวข้อง เช่ื้น ฝ่ายที่รัพัยากรบุัคคล  

ฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน เปั็นตั้น

สั่วิน์ทั่� 5 กิารรับข้อร้องเรียน์ด้าน์จริยธรรม่ธุรกิิจ

5.1 กิาริแจ้งข้้อริ้องเริียน์และข้้อเสัน์อแน์ะ

คณะกรรม่การบัรษิทัี่ เปิัด้โอกาสให้พันกังาน ผ่่ถ้ึอ้หุน้ และผ่่ม้่ส่่วนได้เ้สย่ม่ช่ื้อ่งที่างการรอ้งเรย่น การแสด้งความ่เหน็ และแจ้งเบัาะแส 

การกระที่ำผ่ิด้กฎหม่าย ฝ่าฝ้นกฎระเบ่ัยบัและจริยธุ์รรม่ โด้ยปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบัที่ำหน้าที่่�เปั็นผ่่้รับัเร้�องข้อร้องเร่ยนด้้าน 

การกำกับัด้่แลกิจการและจริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจของบัริษัที่ โด้ยม่่ชื้่องที่างในการร้องเร่ยน ด้ังน่�

5.1.1 จด้หม่ายเปั็นลายลักษณ�อักษร ส่งไปัรษณ่ย�ม่าที่่�:

 นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� (กรรม่การอิสระและปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั) 

 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

 1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�นที่่� 28 ถึนนพัระราม่ 3

 แขวงชื้่องนนที่ร่ เขตัยานนาวา กรุงเที่พัม่หานคร 10120

5.1.2 จด้หม่ายอิเล็กที่รอนิกส� (E-mail) bolwhistleblowing@bol.co.th

ผ่่้ร้องเร่ยนจะต้ัองระบุัรายละเอ่ยด้ของเร้�องที่่�จะแจ้งเบัาะแส หร้อข้อร้องเร่ยนพัร้อม่ชื้้�อ ที่่�อย่่ และหม่ายเลขโที่รศัพัที่�ที่่�สาม่ารถึ 

ตัิด้ตั่อได้้สะด้วก

รายละเอ่ยด้ในการร้องเร่ยนที่ั�ง 2 ชื้่องที่างด้ังกล่าว จะส่งถึ่งปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบัโด้ยตัรง 
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5.2 กิริะบวิน์กิาริด้ำาเน์ิน์กิาริเมู่�อได้้ริับข้้อริ้องเริียน์

บัริษัที่เปัิด้โอกาสให้พันักงานม่่ช่ื้องที่างการร้องเร่ยนและแสด้งความ่เห็นอย่างเปั็นอิสระ เพั้�อเป็ันแนวที่างส่่การพััฒนาและสร้าง 

ความ่ยั�งย้นให้กับัองค�กรด้ังน่�

5.2.1 ผ่่้รับัข้อร้องเร่ยนรวบัรวม่ข้อเที่็จจริงที่่�เก่�ยวข้องกับัการฝ่าฝ้นหร้อการไม่่ปัฏิิบััตัิตัาม่จริยธุ์รรม่

5.2.2 การรายงานผ่ล ผ่่้รับัข้อร้องเร่ยนม่่หน้าที่่�แจ้งผ่ลให้ผ้่่ร้องเร่ยนที่ราบั หากผ้่่ร้องเร่ยนเปิัด้เผ่ยตันเองในกรณ่ท่ี่�เป็ัน 

 เร้�องสำคัญให้รายงานผ่ลตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ที่ราบั

5.2.3 ในกรณ่ที่่�ผ่่้ร้องเร่ยนเล้อกที่่�จะไม่่เปัิด้เผ่ยชื้้�อ ตั้องระบัุรายละเอ่ยด้ข้อเที่็จจริงหร้อหลักฐานที่่�ชื้ัด้เจนเพั่ยงพัอที่่� 

 แสด้งใหเ้หน็วา่ม่เ่หตัอุนัควรเชื้้�อวา่ม่ก่ารกระที่ำที่่�เปัน็การฝา่ฝน้กฎหม่าย กฎระเบัย่บั ขอ้บังัคบัับัรษิทัี่ หรอ้จรรยาบัรรณ 

 ในการด้ำเนินธุ์ุรกิจของบัริษัที่เกิด้ข่�น

5.3 มูาตริกิาริคุ้มูคริองผูู้้ริ้องเริียน์

ผ่่้แจ้งเร้�องร้องเร่ยนและบัุคคลที่่�เก่�ยวข้อง จะได้้รับัความ่คุ้ม่ครองที่่�เหม่าะสม่จากบัริษัที่ เชื้่น ไม่่ม่่การเปัล่�ยนแปัลงตัำแหน่งงาน  

ลักษณะงาน สถึานที่่�ที่ำงาน พัักงาน ข่ม่ข่่รบักวนการปัฏิิบััตัิงาน เลิกจ้าง หร้อการอ้�นใด้ที่่�ม่่ลักษณะเปั็นการปัฏิิบััตัิอย่างไม่่เปั็นธุ์รรม่ 

ตัอ่ผ่่น้ั�น รวม่ถ่ึงขอ้ม่ล่เก่�ยวกบััเร้�องรอ้งเรย่นจะถึก่เก็บัรกัษาเปัน็ความ่ลบัั ไม่เ่ปัดิ้เผ่ยตัอ่ผ่่ไ้ม่เ่ก่�ยวขอ้ง เวน้แตัท่ี่่�จำเปัน็ตัอ้งเปัดิ้เผ่ยตัาม่ 

ข้อกำหนด้ของกฎหม่าย ผ่่้รับัข้อร้องเร่ยนจะเก็บัข้อม่่ลที่่�เก่�ยวข้องไว้เปั็นความ่ลับัและคำน่งถึ่งความ่ปัลอด้ภััย

สั่วิน์ทั่� 6 บทัลงโทัษ

บัริษัที่ได้้กำหนด้บัที่ลงโที่ษสำหรับัผ่่้ท่ี่�ไม่่ปัฏิิบััตัิตัาม่จริยธุ์รรม่ธุ์ุรกิจไว้ บัริษัที่จะพัิจารณาโที่ษตัาม่ความ่หนักเบัาของความ่ผ่ิด้ 

ที่่�ได้้กระที่ำข่�น ปัระกอบักับัปัระวัตัิความ่ปัระพัฤตัิและเจตันาของผ้่่กระที่ำผ่ิด้นั�น ที่ั�งน่�บัริษัที่สาม่ารถึพัิจารณาลงโที่ษที่างวินัย 

ตัาม่ระเบั่ยบัของบัริษัที่ โด้ยไม่่จำเปั็นตั้องลงโที่ษตัาม่ลำด้ับัขั�น

อยา่งไรก็ตัาม่ ขั�นตัอนการปัฏิบิัติัั ระยะเวลาการด้ำเนินการต่ัางๆ รวม่ถ่ึงผ่่ม้่ห่น้าที่่�ตัรวจสอบัเร้�องร้องเรย่น บัรษิทัี่กำหนด้เป็ันนโยบัาย 

ในการปักปั้องพันักงาน หร้อผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ย ผ่่้แจ้งเบัาะแสในการกระที่ำผ่ิด้ แยกเอาไว้โด้ยละเอ่ยด้แล้ว

อย่างไรก็ตัาม่ รายละเอ่ยด้ค่่ม่้อจริยธุ์ุรกิจ สาม่ารถึอ่านข้อม่่ลเพัิ�ม่เตัิม่ได้้ที่่� เว็บัไซึ่ตั�ของบัริษัที่ หัวข้อนักลงทีุ่นสัม่พัันธุ์�  

https://www.bol.co.th/corporate-regulations 
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นโยบายการต่อต�านการท่้จริตแลัะคอร์รัปช้ัน

บัรษิทัี่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกดั้ (ม่หาชื้น) (“บัรษิทัี่”) ม่ค่วาม่มุ่ง่ม่ั�นในการตัอ่ตัา้นการที่จุรติัและคอร�รปััชื้นั โด้ยไม่ย่นิยอม่รบััการที่จุรติั 

และคอร�รัปัชัื้นใด้ๆ ที่ั�งสิ�น และที่ั�งน่�ได้ก้ำหนด้ให้บัริษทัี่รวม่ถ่ึงบุัคคลที่่�เก่�ยวข้องกับัการด้ำเนินธุุ์รกิจทุี่กหน่วยงาน ด้ำเนินการปัฏิบิัติััตัาม่ 

นโยบัายการต่ัอตั้านการทุี่จริตัและคอร�รัปัชื้ัน โด้ยให้ความ่สำคัญกับัความ่โปัร่งใส และคำน่งถ่ึงความ่ซ้ึ่�อสัตัย�สุจริตัในการติัด้ตั่อ 

ที่ำธุ์ุรกรรม่กับัเจ้าหน้าท่ี่� หร้อหน่วยงานตั่างๆ เพั้�อหล่กเล่�ยงการด้ำเนินการที่่�อาจส่งผ่ลตั่อการกระที่ำที่่�ไม่่เหม่าะสม่และขัด้แย้งต่ัอ 

หลกัการบัรหิารจดั้การที่่�ด้ ่รวม่ที่ั�งตัอ่ตัา้นการให้หรอ้การรับัสินบันต่ัางๆ เพั้�ออำนวยความ่สะด้วก หรอ้ผ่ลปัระโยชื้น�ที่างธุุ์รกจิของบัริษทัี่  

และม่่การกำหนด้บัที่ลงโที่ษที่างวินัยแก่ผ่่้ที่่�กระที่ำความ่ผ่ิด้ด้ังกล่าว

1. น์โยบายทัางด้าน์กิารเม่ือง

บัริษัที่ ม่่แนวปัฏิิบััตัิที่างด้้านการเม่้อง ด้ังน่�

1.1 ใชื้้สิที่ธุ์ิของตันเองในฐานะพัลเม่้องด้่ตัาม่กฎหม่ายรัฐธุ์รรม่น่ญ และกฎหม่ายอ้�นๆ ที่่�เก่�ยวข้อง

1.2 ไม่่เข้าร่วม่กิจกรรม่ใด้ๆ และไม่่แสด้งความ่คิด้เห็นใด้ๆ ที่่�อาจก่อให้เกิด้ความ่เข้าใจว่าบัริษัที่ม่่ส่วนเก่�ยวข้อง หร้อ 

 ใหก้ารสนับัสนนุพัรรคการเม่อ้งใด้พัรรคการเม่อ้งหน่�งหรอ้กลุม่่พัลังใด้กลุ่ม่พัลังหน่�ง อนัอาจนำไปัส่่ความ่ไม่ส่ามั่คค่ปัรองด้อง 

 ภัายในบัริษัที่และปัระเที่ศชื้าตัิ

1.3 ไม่ใ่ช้ื้ที่รพััย�สินของบัริษทัี่เพั้�อสนับัสนุนพัรรคการเม่อ้งใด้พัรรคการเม่อ้งหน่�ง หรอ้กลุม่่พัลังใด้กลุม่่พัลังหน่�ง เพั้�อแลกกับัสิที่ธุ์ิ 

 พัิเศษหร้อผ่ลปัระโยชื้น�อันม่ิชื้อบั

2. น์โยบายกิารให้้และกิารรับของกิำาน์ัล

2.1 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน พั่งหล่กเล่�ยงการรับัของกำนัลที่ั�งที่่�เปั็นตััวเงินและม่ิใชื้่ตััวเงินจากค่่ค้าหร้อผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง 

 กับัธุ์ุรกิจของบัริษัที่ เว้นแตั่ในเที่ศกาลหร้อปัระเพัณ่นิยม่

2.2 กรรม่การ ผ่่บ้ัรหิาร และพันกังาน ตัอ้งไม่ร่บััเงนิหรอ้ปัระโยชื้น�ตัอบัแที่นใด้ๆ เปัน็การสว่นตัวัจากล่กคา้ ค่ค้่า ของบัรษิทัี่หรอ้ 

 จากบัุคคลใด้อันเน้�องจากการที่ำงานในนาม่บัริษัที่

2.3 กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน จะต้ัองไม่่ให้ก่้หร้อก่้ย้ม่เงินหร้อเร่�ยไรเงิน สิ�งของจากล่กค้าหร้อผ้่่ที่ำธุ์ุรกิจกับับัริษัที่  

 เว้นแตั่เปั็นการก่้ย้ม่เงินจากธุ์นาคารหร้อสถึาบัันการเงินในฐานะของล่กค้าของธุ์นาคาร หร้อสถึาบัันการเงินด้ังกล่าว

2.4 การให้หรอ้การรับั เงินบัรจิาคหรอ้เงินสนบััสนนุตัอ้งเป็ันไปัอย่างโปัร่งใสและถึก่ต้ัองตัาม่กฎหม่าย โด้ยต้ัองม่ั�นใจว่าเงนิบัรจิาค 

 หร้อเงินสนับัสนุนไม่่ได้้ถึ่กนำไปัใชื้้เพั้�อเปั็นข้ออ้างในการให้หร้อการรับัสินบัน

2.5 บัริษัที่ไม่่ม่่นโยบัายเสนอเงิน สิ�งจ่งใจ ของกำนัล สิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�พัิเศษ ในร่ปัแบับัใด้ๆ แก่ล่กค้า ค่่ค้าของบัริษัที่ หน่วยงาน 

 ภัายนอกที่ั�งของรฐัและเอกชื้น หรอ้บุัคคลใด้ๆ เพั้�อใหไ้ด้ม้่าซึ่่�งธุุ์รกจิ ยกเว้นการให้การเล่�ยงรบััรองที่างธุุ์รกจิตัาม่ปัระเพัณนิ่ยม่  

 ส่วนลด้การค้าและโครงการส่งเสริม่การขายของบัริษัที่

3. น์โยบายกิารแจ้งเบาะแสักิารกิระทัำาผิดห้รือข้อร้องเรียน์

บัริษัที่ม่่ความ่มุ่่งม่ั�น ส่งเสริม่ให้กรรม่การ ผ่่้บัริหารและพันักงานด้ำเนินธุ์ุรกิจอย่างถึ่กตั้อง โปัร่งใส ยุตัิธุ์รรม่และสาม่ารถึตัรวจสอบัได้้  

โด้ยสอด้คล้องกับัการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่และจรรยาบัรรณที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่

บัริษัที่ได้้จัด้ให้ม่่นโยบัายการแจ้งเบัาะแสการกระที่ำผ่ิด้หร้อข้อร้องเร่ยน (Whistle Blowing) เพั้�อให้มั่�นใจว่าผ้่่บัังคับับััญชื้าและ 

หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง ได้้ที่ำหน้าที่่�ด้่แลและให้คำแนะนำตัลอด้จนสอด้ส่องพัฤติักรรม่ต่ัางๆ ของกรรม่การ ผ้่่บัริหาร และพันักงาน 

ใหเ้ปัน็ไปัโด้ยถึก่ต้ัอง โด้ยผ่่ม้่ส่่วนได้เ้สย่ สาม่ารถึแจ้งรอ้งเรย่นการกระที่ำที่่�อาจที่ำให้เกดิ้ความ่สงสัยได้ว่้าเป็ันการทุี่จรติัหรอ้คอร�รัปัชื้นั  

ที่่�เกิด้ข่�นกับับัริษัที่ โด้ยที่างตัรง หร้อที่างอ้อม่ บัริษัที่ม่่กลไกในการคุ้ม่ครองผ้่่แจ้งเบัาะแส หร้อให้ข้อม่่ล และให้ความ่สำคัญ 
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กับัการเก็บัรักษาข้อม่่ลต่ัางๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับัข้อร้องเร่ยนไว้เปั็นความ่ลับั การแจ้งเบัาะแสการกระที่ำผิ่ด้หร้อข้อร้องเร่ยน สาม่ารถึ 

ด้ำเนินการโด้ยผ่่านชื้่องที่างการรับัเร้�องที่่�ได้้กำหนด้ไว้ ด้ังน่� 

1) จด้หม่ายเปั็นลายลักษณ�อักษร ส่งไปัรษณ่ย�ม่าที่่�: 

 นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� (กรรม่การอิสระ รองปัระธุ์านกรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั) 

 บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) 

 1023 อาคารเอ็ม่เอส สยาม่ ชื้ั�น 32 ถึนนพัระราม่ 3 

 แขวงชื้่องนนที่ร่ เขตัยานนาวา กรุงเที่พัฯ 10120

2) จด้หม่ายอิเล็กที่รอนิกส� (E-mail) BOLwhistleblowing@bol.co.th

 ผ้่่ร้องเร่ยนจะต้ัองระบุัรายละเอ่ยด้ของเร้�องที่่�จะแจ้งเบัาะแส หร้อข้อร้องเร่ยน พัร้อม่ช้ื้�อ ที่่�อย่่ และหม่ายเลขโที่รศัพัที่� 

 ที่่�สาม่ารถึตัิด้ตั่อได้้สะด้วก

รายละเอ่ยด้ในการร้องเร่ยนที่ั�ง 2 ชื้่องที่าง ด้ังกล่าว จะส่งถึ่งปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบัโด้ยตัรง
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โคัรงิสำร�างิการกำากับด้แลกิจการ และข�อำม้ลสำำาคััญเก่�ยวักับ
คัณะกรรมการ คัณะกรรมการชุดย่อย ผู้้�บัริหาร และพินักงานอื�นๆ

โครงสร�างการจัดำการของบริษัท่

คัณะกรรมการบริษััที่

ค้ณิะกัรรมกัาร
ตั้รวจสัอบ

ค้ณิะกัรรมกัารสัรรห้าและ 
พัิจารณิาค้่าตั้อบแทน

ห้น่วย์งาน 
ตั้รวจสัอบภัาย์ใน 
และกัำากัับดูแล

ผู้ช่วย์ประธุาน
กัรรมกัารบริห้าร

ค้ณิะกัรรมกัารบรรษััทภัิบาล

ค้ณิะกัรรมกัารบริห้าร

ผู้จัดกัารให้ญ่

ผู้อำานวย์กัารฝ่่าย์บริห้าร

เลข้านุกัารบริษััท

กัลุ่มกัารข้าย์ กัารตั้ลาด 
และพััฒนาธุุรกัิจ

กัลุ่มปฏิิบัตั้ิกัารและระบบ
กัลุ่มบัญชีกัารเงิน

และบริห้ารงานบุค้ค้ล

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564



104 แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการแลัะขอบเขตหน�าท่่�

คัณะกิรรม่กิารบริษัทั

ลำด้ับั คณะกรรม่การบัริษัที่ ตัำแหน่ง

1. นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระย่รวงศ� กรรม่การอิสระ และปัระธุ์านกรรม่การ

2. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ กรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร

3. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� กรรม่การอิสระ และรองปัระธุ์านกรรม่การ

4. นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่� กรรม่การ

5. นายเด้นนิส โคลิน ม่าร�ตัิน กรรม่การ

6. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การ

7. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล กรรม่การ

8. นางสาวกัลยพััลญ� บั่รณารม่ย�(1) กรรม่การ

9. นางสาวม่่นา อิงค�ธุ์เนศ(2) กรรม่การ

10. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การอิสระ

11. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การอิสระ

12. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การอิสระ

(1) ลาออกจากการเปั็นกรรม่การเม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564
(2) เข้าเปั็นกรรม่การใหม่่เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564

เลข้าน์ุกิาริบริิษััทั

นายชื้ัยพัร เก่ยรติันันที่วิม่ล

กิริริมูกิาริผูู้้มู่อำาน์าจลงน์ามูแทัน์

น่ายบรรยงค์์ ลิ�ม่ประยูรวิงศ์ หร้อ น่ายม่ิน่ทร์ อิงค์์ธุเน่ศ หร้อ 

น่างสาวิช่ไม่พร อภิกุลวิณิช่ หร้อ น่ายประยูร รัตน่ไช่ยาน่น่ท ์

กรรม่การสองในส่�คนน่�ลงลายม่้อชื้้�อร่วม่กันและปัระที่ับัตัรา

สำคัญของบัริษัที่

ขอบเขตุ ห้น์้าทั่� และคัวิาม่รับผิดชำอบ 
ของคัณะกิรรม่กิารบริษัทั 

คณะกรรม่การบัรษิทัี่ม่อ่ำนาจ หนา้ที่่� และความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบัในการ

จดั้การบัริษทัี่ให้เป็ันไปัตัาม่กฎหม่าย วตััถุึปัระสงค� และข้อบังัคับั

ของบัรษัิที่ ตัลอด้จนม่ตัขิองที่่�ปัระชื้มุ่ผ่่ถ้ึอ้หุน้ที่่�ชื้อบัด้ว้ยกฎหม่าย

ด้้วยความ่ซึ่้�อสัตัย�สุจริตัและระมั่ด้ระวังรักษาผ่ลปัระโยชื้น�ของ

บัริษัที่ โด้ยสรุปัอำนาจหน้าที่่�ที่่�สำคัญได้้ ด้ังน่� 

1. จดั้ให้ม่ก่ารปัระชุื้ม่ผ้่่ถึอ้หุน้เป็ันการปัระชุื้ม่สาม่ญัปัระจำปีั  

 ภัายใน 4 เด้้อนนับัแตั่วันสิ�นสุด้รอบัปัีบััญชื้่ของบัริษัที่

2. จัด้ให้ม่่การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่อย่างน้อย  

 3 เด้้อนตั่อครั�ง และจัด้ให้ม่่การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ 

 บัรษิทัี่ที่่�ไม่เ่ป็ันผ่่บ้ัรหิารอยา่งนอ้ยปัลีะ 1 ครั�ง ซึ่่�งในปั ี2564  

 ที่่�ผ่่านม่านั�น บัริษัที่ได้้จัด้ให้ม่่การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ 

 บัรษิทัี่ที่่�ไม่เ่ปัน็ผ้่่บัรหิารจำนวน 1 ครั�ง โด้ยได้ป้ัระชื้มุ่เม่้�อ 

 วันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564

3. จัด้ให้ม่่การที่ำงบัแสด้งฐานะที่างการเงิน และงบักำไร 

 ขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จของบัริษัที่ ณ วันสิ�นสุด้รอบัปัีบััญชื้่ของ 

 บัริษัที่ ซ่ึ่�งผ้่่สอบับััญช่ื้ตัรวจสอบัแล้ว และนำเสนอต่ัอ 

 ที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นในการปัระชืุ้ม่สาม่ัญปัระจำปีัเพั้�อ 

 พัจิารณาอนมุ่ตััิ
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4. คณะกรรม่การบัริษทัี่อาจม่อบัอำนาจให้กรรม่การคนหน่�ง 

 หร้อหลายคน หรอ้บัคุคลอ้�นใด้ปัฏิบิัตัักิารอย่างหน่�งอย่างใด้ 

 แที่นคณะกรรม่การบัริษัที่ได้้ โด้ยอย่่ภัายใตั้การควบัคุม่ 

 ของคณะกรรม่การบัริษัที่ หร้ออาจม่อบัอำนาจเพั้�อให้ 

 บัุคคลดั้งกล่าวม่่อำนาจตัาม่ที่่�คณะกรรม่การบัริษัที่ 

 เหน็สม่ควรและภัายในระยะเวลาที่่�คณะกรรม่การบัริษทัี่ 

 เหน็สม่ควร ซึ่่�งคณะกรรม่การบัริษทัี่อาจยกเลิกเพิักถึอน 

 เปัล่�ยนแปัลง หร้อแก้ไขบัุคคลท่ี่�ได้้รับัม่อบัอำนาจ หร้อ 

 อำนาจนั�นๆ ได้้เม่้�อเห็นสม่ควร

ที่ั�งน่� คณะกรรม่การบัริษัที่อาจม่อบัอำนาจให้คณะกรรม่การ 

บัรหิาร ม่อ่ำนาจหน้าที่่�ในการปัฏิบิัติัังานต่ัางๆ โด้ยม่ร่ายละเอย่ด้ 

การม่อบัอำนาจตัาม่ขอบัเขตัอำนาจหนา้ที่่�ของคณะกรรม่การ 

บัริหาร ซึ่่�งการม่อบัอำนาจนั�นตั้องไม่่ม่่ลักษณะเปั็นการม่อบั 

อำนาจที่่�ที่ำให้คณะกรรม่การบัริหารสาม่ารถึพิัจารณา และ 

อนมุ่ตััริายการที่่�ตันหรอ้บัคุคลที่่�อาจม่ค่วาม่ขดั้แย้งม่ส่่วนได้้เส่ย 

หร้อม่่ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�อ้�นใด้ที่ำกับับัริษัที่ หร้อ 

บัรษิทัี่ยอ่ย ยกเวน้เปัน็การอนมุ่ตััริายการที่่�เปัน็ไปัตัาม่นโยบัาย 

และหลักเกณฑิ�ท่ี่�คณะกรรม่การบัริษัที่พัิจารณาและอนุม่ัตั ิ

ไว้แล้ว

คณะกรรม่การได้อ้นมุ่ตััริะด้บััอำนาจอนมุ่ตัั ิโด้ยกำหนด้ระด้บัั 

อำนาจด้ำเนินการไปัยังฝ่ายจัด้การในเร้�องตั่างๆ อาที่ิ 

- การลงที่นุที่างการเงิน การก่ย้ม้่เงิน การจดั้หาแหล่งเงนิก่ ้

 กบััสถึาบันั สำหรบััยอด้เงนิที่่�เกนิกว่า 20 ลา้นบัาที่ข่�นไปั  

 ตั้องขออนุม่ัตัิจากคณะกรรม่การบัริษัที่

- การลงทุี่น/ร่วม่ทุี่นในธุุ์รกิจ สำหรับัยอด้เงินที่่�เกินกว่า  

 35 ล้านบัาที่ข่�นไปั ต้ัองขออนุม่ตััจิากคณะกรรม่การบัรษิทัี่

- สำหรับัอัตัรากำลังคนปัระจำปัี ตั้องขออนุมั่ตัิจาก 

 คณะกรรม่การบัริษัที่

5. กำหนด้เป้ัาหม่าย แนวที่าง นโยบัาย แผ่นงานและ 

 งบัปัระม่าณของบัริษทัี่ ควบัคุม่กำกับัด้แ่ลการบัริหารและ 

 การจัด้การของคณะกรรม่การบัริหารให้เป็ันไปัตัาม่นโยบัาย 

 ที่่�ได้ร้บััม่อบัหม่าย เว้นแตัใ่นเร้�องด้งัตัอ่ไปัน่� คณะกรรม่การ 

 บัริษัที่ตั้องได้้รับัม่ตัิอนุม่ัตัิจากที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นก่อนการ 

 ด้ำเนนิการ อนัได้แ้ก ่เร้�องที่่�กฎหม่ายกำหนด้ให้ตัอ้งได้ร้บัั 

 ม่ตัอินมุ่ตััจิากที่่�ปัระชุื้ม่ผ่่ถ้ึอ้หุน้ เช่ื้น การเพัิ�ม่ที่นุ การลด้ทุี่น  

 การออกหุน้ก่ ้การขาย หรอ้โอนกิจการของบัริษทัี่ทัี่�งหม่ด้  

 หร้อบัางส่วนที่่�สำคัญให้แก่บัุคคลอ้�น หร้อการซึ่้�อ หร้อ 

 รับัโอนกิจการของบัริษัที่อ้�นม่าเปั็นของบัริษัที่ การแก้ไข 

 หนังส้อบัริคณห�สนธุ์ิ หร้อข้อบัังคับั เปั็นตั้น

นอกจากน่� คณะกรรม่การบัริษัที่ยังม่่ขอบัเขตั หน้าที่่�ในการ 

กำกับัด้่แลให้บัริษัที่ปัฏิิบััติัตัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยหลักที่รัพัย� 

และตัลาด้หลักที่รัพัย� ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� อาที่ิ  

การที่ำรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน และการซึ่้�อหร้อขายที่รัพัย�สิน 

ที่่�สำคัญตัาม่กฎเกณฑิ�ของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย  

หร้อกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องกับัธุ์ุรกิจของบัริษัที่

6. พัจิารณาโครงสรา้งการบัริหารงาน แตัง่ตัั�งคณะกรรม่การ 

 บัริหาร ผ้่่จัด้การใหญ่ และคณะกรรม่การอ้�นตัาม่ความ่ 

 เหม่าะสม่

7. ตัิด้ตัาม่ผ่ลการด้ำเนินงานให้เป็ันไปัตัาม่แผ่นงานและ 

 งบัปัระม่าณอย่างตั่อเน้�อง

8. กรรม่การจะต้ัองไม่่ปัระกอบักิจการอนัม่ส่ภัาพัอย่างเด้ย่วกนั 

 และเปั็นการแข่งขันกับักิจการของบัริษัที่ หร้อเข้าเปั็น 

 หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามั่ญ หร้อเป็ันหุ้นส่วนไม่่จำกัด้ 

 ความ่รับัผ่ิด้ในห้างหุ้นส่วนจำกัด้ หร้อเปั็นกรรม่การของ 

 บัริษัที่เอกชื้น หร้อบัริษัที่ม่หาชื้นอ้�นที่่�ปัระกอบักิจการ 

 อันม่่สภัาพัอย่างเด้่ยวกัน และเปั็นการแข่งขันกับักิจการ 

 ของบัริษัที่ เว้นแต่ัจะได้้แจ้งให้ที่่�ปัระชุื้ม่ผ้่่ถึ้อหุ้นที่ราบั 

 ก่อนที่่�จะม่่ม่ตัิแตั่งตัั�ง

9. กรรม่การต้ัองแจ้งให้บัริษัที่ที่ราบัโด้ยไม่่ชัื้กช้ื้า หากม่ ่

 ส่วนได้้เส่ยไม่่ว่าโด้ยตัรง หร้อโด้ยอ้อม่ในสัญญาที่่�บัริษัที่ 

 ที่ำข่�น หร้อถึ้อหุ้น หร้อหุ้นก่้เพัิ�ม่ข่�น หร้อลด้ลงในบัริษัที่  

 หร้อบัริษัที่ในเคร้อ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริหารแลัะขอบเขตหน�าท่่�

คัณะกิรรม่กิารบริห้าร

ลำาดับั คัณะกรรมการบัริหาร ตำาแหน่ง

1. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ ปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ ผ่่้จัด้การใหญ่

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล ผ่่้อำนวยการฝ่ายบัริหาร

4. นางสาวอินที่ิรา อินทีุ่รัตันา ผ่่้อำนวยการฝ่ายข้อม่่ล และเลขานุการคณะกรรม่การบัริหาร

5. นางสาวม่่นา อิงค�ธุ์เนศ ผ่่้ช่ื้วยปัระธุ์านกรรม่การบัรหิาร และ Chief Experience Officer (CXO)

6. นางสาวปัาริศรา จตัุรพัิธุ์เจริญ(1) ผ่่้อำนวยการฝ่ายบััญชื้่และการเงิน

(1) เข้าเปั็นกรรม่การบัริหารเม่้�อวันที่่� 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2565

ขอบเขตุ ห้น์้าทั่� และคัวิาม่รับผิดชำอบ 
ของคัณะกิรรม่กิารบริห้าร 

คณะกรรม่การบัริหารม่่หน้าท่ี่�ในการบัริหารงานในเร้�องเก่�ยวกับั 

การด้ำเนินงานตัาม่ปักติัและกำหนด้นโยบัาย แผ่นธุุ์รกิจ งบัปัระม่าณ 

โครงสร้างการบัริหารงาน และอำนาจการบัริหารต่ัางๆ ของบัริษทัี่  

หลักเกณฑิ�ในการด้ำเนินธุุ์รกิจให้สอด้คล้องกับัสภัาพัเศรษฐกิจ  

เพั้�อเสนอให้ที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การของบัริษัที่พัิจารณาอนุม่ัตัิ  

และ/หร้อให้ความ่เห็นชื้อบั รวม่ตัลอด้ถึ่งการตัรวจสอบัและ 

ตัิด้ตัาม่ผ่ลการด้ำเนินงานของบัริษัที่ตัาม่นโยบัายท่ี่�กำหนด้  

โด้ยสรุปัอำนาจหน้าที่่�และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัที่่�สำคัญได้้ ด้ังน่� 

1. พัิจารณาเร้�องการจัด้สรรงบัปัระม่าณปัระจำปัีตัาม่ที่่� 

 ฝ่ายจดั้การเสนอ ก่อนที่่�จะนำเสนอให้คณะกรรม่การบัรษิทัี่ 

 พัิจารณาอนุม่ัตัิ ที่ั�งน่� ให้รวม่ถึ่งการพัิจารณาและอนุม่ัตั ิ

 การเปัล่�ยนแปัลงและเพัิ�ม่เติัม่งบัปัระม่าณรายจ่ายปัระจำปีั 

 ในระหว่างที่่�ไม่ม่่ก่ารปัระชุื้ม่คณะกรรม่การบัริษทัี่ในกรณ ่

 เร่งด้ว่น และให้นำเสนอคณะกรรม่การบัริษทัี่ เพั้�อที่ราบั 

 ในที่่�ปัระชืุ้ม่คราวตั่อไปั

2. อนมุ่ตัักิารใช้ื้จ่าย ตัาม่ระด้บััอำนาจอนมุ่ตััขิองบัรษิทัี่ (Level 

 of Authorization) ที่่�ได้ร้บััการอนมุ่ตััจิากคณะกรรม่การ 

 บัริษัที่

3. อนุม่ัตัิการใชื้้จ่ายเงินลงทีุ่นที่่�สำคัญๆ ที่่�ได้้กำหนด้ไว้ใน 

 งบัปัระม่าณรายจ่ายปัระจำปัีตัาม่ที่่�จะได้้รับัม่อบัหม่าย 

 จากคณะกรรม่การบัริษัที่ หร้อตัาม่ที่่�คณะกรรม่การ 

 บัริษัที่ได้้เคยม่่ม่ตัิอนุม่ัตัิในหลักการไว้แล้ว 

4. เปัน็คณะที่่�ปัรก่ษาใหฝ่้ายจดั้การในเร้�องเก่�ยวกบัันโยบัาย 

 ด้้านการเงิน การตัลาด้ การบัริหารงานบุัคคล และ 

 ด้้านการปัฏิิบััตัิการอ้�นๆ 

ที่ั�งน่� อำนาจของคณะกรรม่การบัริหารจะไม่ร่วม่ถ่ึงการอนุม่ตัั ิ

รายการใด้ที่่�อาจม่ค่วาม่ขัด้แย้ง หรอ้รายการใด้ที่่�คณะกรรม่การ 

บัริหาร หร้อบัุคคลที่่�เก่�ยวโยงกันกับัคณะกรรม่การบัริหาร 

ม่่ส่วนได้้เส่ยหร้อผ่ลปัระโยชื้น�ในลักษณะอ้�นใด้ขัด้แย้ง 

กบัับัรษิทัี่หรอ้บัริษทัี่ยอ่ย ตัาม่กฎเกณฑิ�ของตัลาด้หลักที่รพััย� 

แห่งปัระเที่ศไที่ย ซ่ึ่�งการอนุมั่ตัิรายการในลักษณะดั้งกล่าว 

จะตั้องเสนอตั่อที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การและ/หร้อ ที่่�ปัระชืุ้ม่ 

ผ้่่ถ้ึอหุ้นเพั้�อพิัจารณาและอนุม่ัตัิรายการดั้งกล่าวตัาม่ที่่� 

ขอ้บังัคบััของบัรษิทัี่ หรอ้กฎหม่ายที่่�เก่�ยวขอ้งกำหนด้ เวน้แตั ่

เปั็นการอนุม่ัตัิรายการที่่�เปั็นลักษณะการด้ำเนินธุ์ุรกรรม่ 

การค้าปักติัที่ั�วไปัของบัริษัที่ที่่�คณะกรรม่การกำหนด้ 

กรอบัการพัิจารณาไว้ชื้ัด้เจนแล้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบแลัะขอบเขตหน�าท่่�

คัณะกิรรม่กิารตุรวิจสัอบ

คณะกรรม่การ บัรษิทัี่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) ได้อ้นุม่ตััจิดั้ตัั�งคณะกรรม่การตัรวจสอบัเม่้�อวันที่่� 24 ตัลุาคม่ 2546 โด้ยแต่ังตัั�ง 

จากกรรม่การซึ่่�งม่่คุณสม่บััติัตัาม่ท่ี่�กฎหม่ายหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย�กำหนด้ ปััจจุบัันปัระกอบัด้้วยคณะกรรม่การตัรวจสอบั 

ที่ั�งหม่ด้ 4 ที่า่น และ 1 ที่า่น ม่ค่วาม่ร่ด้้า้นบัญัชื้แ่ละการเงนิ ที่ั�งน่� ที่กุที่า่นยังด้ำรงตัำแหนง่เปัน็กรรม่การอสิระของบัรษิทัี่ด้้วย ด้งัรายชื้้�อ 

ตั่อไปัน่�

คัณะกรรมการตรวจสอบั ตำาแหน่ง ตำาแหน่งอื�นๆ

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�(1) ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั กรรม่การอิสระ รองปัระธุ์านกรรม่การ
ปัระธุ์านกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น
ปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

2. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การตัรวจสอบั กรรม่การอิสระ
กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

3. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การตัรวจสอบั กรรม่การอิสระ 
กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

4. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การตัรวจสอบั กรรม่การอิสระ 
กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

(1) เปั็นคณะกรรม่การตัรวจสอบัที่่�ม่่ความ่ร่้ด้้านบััญชื้่และการเงิน

เลข้าน์ุกิาริคณ์ะกิริริมูกิาริตริวิจสัอบ 

นางสาวธุ์ิด้า ลิ�ม่ที่องวิรัตัน�   

ผ่่้จัด้การอาวุโสฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน 

ณ วันที่่� 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2564 คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้อนุม่ัตัิการ 

แก้ไขกฎบััตัรของคณะกรรม่การตัรวจสอบัให้ครอบัคลุม่หน้าที่่� 

การกำกับัความ่เส่�ยง โด้ยการสอบัที่านให้บัริษัที่ม่่ระบับับัริหาร 

ความ่เส่�ยง (Risk Management) ที่่�เหม่าะสม่และม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ล 

ยิ�งข่�น และสนับัสนุนคณะกรรม่การบัริษัที่ในการกำกับัด้่แล 

ความ่เส่�ยงของบัริษัที่ในภัาพัรวม่ โด้ยด้ำเนินการด้ังตั่อไปัน่�

(ก) กลั�นกรองกรอบัความ่เส่�ยง (Risk Framework)  

 ซึ่่�งปัระกอบัด้้วย นโยบัาย ระด้ับัความ่เส่�ยงที่่�ยอม่รับัได้้  

 (Risk Appetite) และความ่เบ่ั�ยงเบันของระดั้บัความ่เส่�ยง 

 ที่่�ยอม่รับัได้ ้(Risk Tolerance) รวม่ถ่ึงแนวที่างการบัริหาร 

 ความ่เส่�ยงในภัาพัรวม่ ตัลอด้จนที่บัที่วนความ่เพั่ยงพัอ 

 ของนโยบัายและแนวที่างการบัริหารความ่เส่�ยง ก่อน 

 นำเสนอคณะกรรม่การบัริษัที่

(ข) กลั�นกรองและให้คำปัร่กษาตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ 

 ในการกำกับัด้แ่ลความ่เส่�ยงในภัาพัรวม่ ให้ม่ก่ารปัระเมิ่น  

 ตัิด้ตัาม่ และรายงานความ่เส่�ยง รวม่ที่ั�งให้ม่่การควบัคุม่ 

 ความ่เส่�ยงที่่�เหม่าะสม่ โด้ยใหค้วาม่เหน็และขอ้เสนอแนะ 

 อย่างเปั็นอิสระ

(ค) ปัระเม่ินความ่เพั่ยงพัอ เหม่าะสม่ ของการนำความ่เส่�ยง 

 ไปับัริหารในเชิื้งกลยุที่ธุ์� เพั้�อให้บัริษัที่พััฒนาไปัส่่ 

 ความ่ยั�งย้นถึาวรโด้ยการกำกับัด้่แลให้การด้ำเนินงาน 

 และความ่เส่�ยงของบัริษัที่สอด้คล้องกัน รวม่ที่ั�งให ้

 พัิจารณาความ่เส่�ยงตั่อผ้่่ม่่ส่วนได้้เส่ยและผ้่่เก่�ยวข้อง 

 ให้ครบัถึ้วน

ขอบเขตุ ห้น์้าทั่� และคัวิาม่รับผิดชำอบ 
ของคัณะกิรรม่กิารตุรวิจสัอบ

คณะกรรม่การตัรวจสอบัของบัริษัที่ม่่ขอบัเขตั หน้าที่่� และ 

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ โด้ยม่่หน้าที่่�กำกับัด้่แล 

การด้ำเนินงานของบัริษัที่ ระบับัการบัริหารความ่เส่�ยง ระบับั 

การควบัคมุ่ภัายใน และการปัฏิบิัตััติัาม่กฎหม่าย ให้เกดิ้ความ่ชื้ดั้เจน 

ในด้้านการบัริหารงานด้้วยความ่ซึ่้�อสัตัย�สุจริตั และความ่รับัผิ่ด้ชื้อบั 

ของกรรม่การบัริหารหร้อผ้่่บัริหาร อันจะพั่งม่่ตั่อผ้่่ถึ้อหุ้นของ 

บัรษิทัี่ตัลอด้จนด้ำเนนิการใหเ้ปัน็ที่่�ม่ั�นใจวา่กรรม่การบัรหิาร และ 

ผ่่บ้ัรหิารของบัรษิทัี่ได้้บัรหิารกจิการตัาม่นโยบัายของคณะกรรม่การ 
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บัริษัที่ อย่างถึ่กตั้องครบัถึ้วน และม่่ม่าตัรฐาน ให้คณะกรรม่การ 

ตัรวจสอบั ม่ห่น้าที่่�และความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบัในภัารกจิที่่�ได้้รบััม่อบัหม่าย 

จากกรรม่การบัริษัที่ ด้ังตั่อไปัน่�

1. สอบัที่านให้บัรษิทัี่ม่ก่ารรายงานที่างการเงนิอย่างถึก่ต้ัอง 

 และเพั่ยงพัอ

2. สอบัที่านให้บัริษัที่ม่่ระบับัการควบัคุม่ภัายใน (Internal  

 Control) และระบับัการตัรวจสอบัภัายใน (Internal  

 Audit) ที่่�เหม่าะสม่และม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ล และพัิจารณา 

 ความ่เป็ันอสิระของหน่วยงานตัรวจสอบัภัายใน ตัลอด้จน 

 ให้ความ่เหน็ชื้อบัในการพัจิารณาแต่ังตัั�ง โยกย้ายหรอ้เลกิจ้าง 

 หวัหนา้หนว่ยงานตัรวจสอบัภัายใน หรอ้หนว่ยงานอ้�นใด้ 

 ที่่�รับัผ่ิด้ชื้อบัเก่�ยวกับัการตัรวจสอบัภัายใน

3. สอบัที่านให้บัรษิทัี่ปัฏิบิัตััติัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยหลกัที่รพััย� 

 และตัลาด้หลักที่รัพัย� ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 

 หร้อกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องกับัธุ์ุรกิจของบัริษัที่

4. สอบัที่านและอนุม่ตัักิรอบัการบัริหารความ่เส่�ยง ซึ่่�งรวม่ถ่ึง 

 นโยบัายและขั�นตัอนปัฏิิบััตัิในการระบัุ การจัด้ลำด้ับั  

 การจัด้การ การตัิด้ตัาม่และการรายงานความ่เส่�ยง 

 สำคัญที่างธุ์ุรกิจ

5. สอบัที่านและอนุมั่ตัิเกณฑิ�ระดั้บัความ่เส่�ยงที่่�บัริษัที่ 

 ยอม่รับัได้้เปั็นปัระจำทีุ่กปัี เพั้�อให้ม่ั�นใจว่าสอด้คล้องกับั 

 วัตัถึุปัระสงค�ที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่

6. สอบัที่านรายงานความ่เส่�ยงที่่�สำคัญและม่าตัรการ 

 จัด้การความ่เส่�ยงซึ่่�งจัด้ที่ำโด้ยฝ่ายบัริหาร เพ้ั�อให้ 

 มั่�นใจว่าความ่เส่�ยงเหล่าน่�ได้้รับัการจัด้การให้อย่่ใน 

 ระด้ับัความ่เส่�ยงที่่�ยอม่รับัได้้

7. สอบัที่านให้บัริษัที่ม่่ระบับัการรับัเร้�องร้องเร่ยนและ 

 เบัาะแสการกระที่ำผ่ิด้และการทีุ่จริตั ตัลอด้จนการ 

 ด้ำเนินการให้พันักงานและผ่่้ม่่ส่วนได้้ส่วนเส่ยตั่างๆ  

 สาม่ารถึให้ข้อม่่ลในเร้�องท่ี่�ตันเป็ันกังวลเก่�ยวกับัความ่ 

 ไม่่เหม่าะสม่ของรายงานที่างการเงินหร้อเร้�องอ้�นๆ  

 ได้้อย่างมั่�นใจ ทัี่�งน่�เพั้�อให้มั่�นใจว่าข้อร้องเร่ยนที่ั�งหม่ด้ 

 จะได้้รับัการสอบัสวนข้อเท็ี่จจริงอย่างเป็ันอิสระและ 

 ม่่การตัิด้ตัาม่ที่่�เหม่าะสม่

8. ด้ำเนินการตัรวจสอบัพัฤตักิารณ�อนัควรสงสยัว่ากรรม่การ  

 ผ่่้จัด้การหร้อบัุคคลซ่ึ่�งรับัผ่ิด้ชื้อบัในการด้ำเนินงานของ 

 บัรษิทัี่ได้ก้ระที่ำความ่ผ่ดิ้ตัาม่พัระราชื้บัญัญตััหิลกัที่รพััย� 

 และตัลาด้หลกัที่รพััย� (ฉบับััที่่� 4) พั.ศ. 2551 ซึ่่�งผ่่ส้อบับัญัช่ื้ 

 ได้้ตัรวจพับัและรายงานให้ที่ราบั และให้คณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยงรายงานผ่ลการตัรวจสอบั 

 ในเบ้ั�องตั้นให้แก่คณะกรรม่การบัริษัที่ สำนักงาน 

 คณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย�  

 และผ่่้สอบับััญชื้่ที่ราบัภัายใน 30 วัน นับัแตั่วันท่ี่� 

 ได้้รับัแจ้งจากผ่่้สอบับััญชื้่ ที่ั�งน่� พัฤตัิการณ�อันควรสงสัย 

 ที่่�ตั้องแจ้งและวิธุ์่การเพั้�อให้ได้้ม่าซึ่่�งข้อเท็ี่จจริงเก่�ยวกับั 

 พัฤตัิการณ�ด้ังกล่าว ให้ เปั็นไปัตัาม่ปัระกาศของ 

 คณะกรรม่การกำกับัตัลาด้ทีุ่น

9. ในการปัฏิิบััตัิหน้าที่่�ของคณะกรรม่การตัรวจสอบัและ 

 กำกับัความ่เส่�ยง หากพับัหร้อม่่ข้อสงสัยว่าม่่รายการ 

 หร้อการกระที่ำดั้งต่ัอไปัน่� ซึ่่�งอาจม่่ผ่ลกระที่บัอย่างม่ ่

 นัยสำคัญตั่อฐานะการเงินและผ่ลการด้ำเนินงานของ 

 บัรษิทัี่ ใหค้ณะกรรม่การตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง 

 รายงานต่ัอคณะกรรม่การบัริษทัี่เพั้�อด้ำเนินการปัรับัปัรุง 

 แก้ไขภัายในเวลาที่่�คณะกรรม่การตัรวจสอบัและกำกับั 

 ความ่เส่�ยงเห็นสม่ควร

 (1) รายการที่่�เกิด้ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�

 (2) การทีุ่จริตัหร้อม่่สิ�งผ่ิด้ปักตัิหร้อม่่ความ่บักพัร่อง 

  ที่่�สำคัญในระบับัควบัคุม่ภัายใน

 (3) การฝ่าฝ้นกฎหม่ายว่าด้้วยหลักที่รัพัย�และตัลาด้ 

  หลักที่รัพัย� ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 

  แห่งปัระเที่ศไที่ยหร้อกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องกับั 

  ธุ์ุรกิจของบัริษัที่

10. รายงานผ่ลการปัฏิิบััติังานของคณะกรรม่การตัรวจสอบั 

 และกำกับัความ่เส่�ยงให้คณะกรรม่การบัริษัที่ที่ราบั 

 อย่างน้อยปัีละ 4 ครั�ง

11. พัิจารณา คัด้เล้อก เสนอแต่ังตัั�ง เล้อกกลับัเข้าม่าใหม่่  

 ตัลอด้จนเลิกจ้าง บัุคคลซ่ึ่�งม่่ความ่เปั็นอิสระเพั้�อที่ำ 

 หน้าที่่�เปั็นผ่่้สอบับััญชื้่ของบัริษัที่ และเสนอค่าตัอบัแที่น 

 ของบุัคคลดั้งกล่าว รวม่ที่ั�งเข้าร่วม่ปัระชุื้ม่กับัผ่่ส้อบับัญัชื้ ่

 โด้ยไม่่ม่่ฝ่ายจัด้การเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ด้้วยอย่างน้อยปัีละ  

 1 ครั�ง ซึ่่�งในปัี 2564 ม่่ปัระชืุ้ม่กับัผ่่้สอบับััญชื้่โด้ยไม่่ม่่ 

 ฝ่ายจัด้การ เม่้�อวันที่่� 5 สิงหาคม่ 2564

12. ในการปัฏิิบััตัิงานตัาม่ขอบัเขตัอำนาจหน้าที่่�ให้คณะ 

 กรรม่การตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง ม่่อำนาจเชิื้ญ 

 ให้ฝ่ายจัด้การ ผ้่่บัริหาร หร้อพันักงานของบัริษัที่ท่ี่� 

 เก่�ยวข้องม่าให้ความ่เห็น ร่วม่ปัระชืุ้ม่ หร้อส่งเอกสาร 

 ตัาม่ที่่�เห็นว่าเก่�ยวข้องจำเปั็น
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13. ในการปัฏิิบััติังานตัาม่ขอบัเขตั อำนาจ หน้าที่่� ให้คณะ 

 กรรม่การตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง ม่อ่ำนาจว่าจ้าง 

 ที่่�ปัร่กษา หรอ้เชิื้ญบัคุคลที่่�ม่ค่วาม่ร่ค้วาม่สาม่ารถึ เพั้�อให้ 

 ความ่เห็น หร้อคำแนะนำ เพั้�อสนับัสนุนการปัฏิิบััตัิงาน 

 ตัาม่ความ่จำเปั็น

14. พัิจารณารายการที่่�เก่�ยวโยงกัน หร้อรายการที่่�อาจม่่ 

 ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น� ให้เป็ันไปัตัาม่กฎหม่าย 

 และข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� ที่ั�งน่� เพั้�อให้ม่ั�นใจว่า 

 รายงานดั้งกล่าวสม่เหตุัสม่ผ่ลและเป็ันปัระโยชื้น�ส่งสุด้ 

 ตั่อบัริษัที่

15. พัิจารณาสอบัที่านนโยบัายและม่าตัรการต่ัอตั้านการ 

 ให้สินบันและการคอร�รัปัชื้ัน เพั้�อให้ม่ั�นใจว่าบัริษัที่ 

 ได้้ปัฏิิบััตัิตัาม่ภัาระหน้าที่่�ตัาม่กฎหม่าย

16. จัด้ที่ำรายงานของคณะกรรม่การตัรวจสอบัและกำกับั 

 ความ่เส่�ยง โด้ยเปัิด้เผ่ยไว้ในรายงานปัระจำปัีของบัริษัที่  

 ซึ่่�งรายงานด้งักล่าวต้ัองลงนาม่โด้ยปัระธุ์านคณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง

17. พัิจารณาสอบัที่านของกฎบััตัรน่�เปั็นปัระจำทีุ่กปัีและ 

 เสนอตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่เพั้�อพัิจารณาอนุม่ัตั ิ

 เปัล่�ยนแปัลงหากม่่ความ่จำเปั็น

18. ปัฏิิบััตัิการอ้�นใด้ตัาม่ที่่�คณะกรรม่การของบัริ ษัที่ 

 ม่อบัหม่ายด้้วยความ่เห็นชื้อบัจากคณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง ในกรณ่ที่่�ม่่การ 

 เปัล่�ยนแปัลงหน้าที่่�ของคณะกรรม่การตัรวจสอบั 

 และกำกับัความ่เส่�ยง ให้บัริษัที่แจ้งม่ตัิเปัล่�ยนแปัลง 

 หน้าที่่� และจัด้ที่ำรายช้ื้�อและขอบัเขตัการด้ำเนินงาน 

 ของคณะกรรม่การตัรวจสอบัและกำกับัความ่เส่�ยง  

 ที่่�ม่่การเปัล่�ยนแปัลงตัาม่แบับัที่่�ตัลาด้หลักที่รัพัย� 

 กำหนด้ และนำส่งตั่อตัลาด้หลักที่รัพัย�ภัายใน 3 วัน 

 ที่ำการ นบััแตัว่นัที่่�ม่ก่ารเปัล่�ยนแปัลงด้งักลา่ว โด้ยวธิุ์ก่าร 

 ตัาม่ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย�ว่าด้้วยการรายงาน 

 โด้ยผ่่านส้�ออิเล็กที่รอนิกส�
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการสรรหาแลัะพิจารณาค่าตอบแท่นแลัะขอบเขตหน�าท่่�

คัณะกิรรม่กิารสัรรห้าและพัิจารณาคั่าตุอบแทัน์

คณะกรรม่การ บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) ได้้อนุม่ัตัิจัด้ตัั�งคณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณาค่าตัอบัแที่นเม่้�อวันที่่�  

13 พัฤศจิกายน 2557 โด้ยแตั่งตัั�งจากกรรม่การซึ่่�งม่่คุณสม่บััตัิเหม่าะสม่ ปััจจุบัันปัระกอบัด้้วย คณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณา 

ค่าตัอบัแที่นที่ั�งหม่ด้ 4 ที่่าน ด้ังรายชื้้�อตั่อไปัน่�

คัณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาคั่าตอบัแที่น ตำาแหน่ง ตำาแหน่งอื�นๆ

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� ปัระธุ์านกรรม่การสรรหาและพัิจารณา 
ค่าตัอบัแที่น

กรรม่การอิสระ  
รองปัระธุ์านกรรม่การ
ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั
ปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

2. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น กรรม่การอิสระ
กรรม่การตัรวจสอบั

3. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น กรรม่การอิสระ 
กรรม่การตัรวจสอบั

4. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น กรรม่การอิสระ 
กรรม่การตัรวจสอบั

เลข้าน์กุิาริคณ์ะกิริริมูกิาริสัริริหาและพิัจาริณ์า 

ค่าตอบแทัน์

นางสาวธุ์ิด้า ลิ�ม่ที่องวิรัตัน�   

ผ่่้จัด้การอาวุโสฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน 

ขอบเขตุ ห้น้์าทั่�และคัวิาม่รบัผดิชำอบ 
ของคัณะกิรรม่กิารสัรรห้าและพิัจารณาค่ัาตุอบแทัน์

คณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น ปัฏิิบััตัิหน้าที่่� 

ตัาม่ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่ายจากคณะกรรม่การบัริษัที่ โด้ยม่่ขอบัเขตั 

อำนาจหน้าที่่�และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั ด้ังตั่อไปัน่�

1. กิาริสัริริหา

1.1 กำหนด้หลักเกณฑิ�และนโยบัายในการสรรหา 

 กรรม่การบัริษัที่ และกรรม่การชืุ้ด้ย่อย โด้ย 

 พิัจารณาความ่เหม่าะสม่ของจำนวน โครงสร้าง และ 

 องค�ปัระกอบัของคณะกรรม่การ กำหนด้คณุสม่บัตััิ 

 ของกรรม่การ เพั้�อเสนอตัอ่คณะกรรม่การบัรษิทัี่  

 และ/หร้อเสนอขออนุมั่ตัิตั่อท่ี่�ปัระชุื้ม่ผ่่้ถ้ึอหุ้น 

 แล้วแตั่กรณ่

1.2 พิัจารณาสรรหา คัด้เล้อก และเสนอบุัคคลที่่� 

 เหม่าะสม่ให้ด้ำรงตัำแหน่ง กรรม่การบัริษทัี่ที่่�ครบั 

 วาระ และ/หร้อ ม่่ตัำแหน่งว่างลง และ/หร้อ  

 แตั่งตัั�งเพัิ�ม่

1.3 ปัฏิิบัั ติัการอ้�นใด้เก่�ยวกับัการสรรหาตัาม่ท่ี่� 

 คณะกรรม่การบัริษัที่ม่อบัหม่าย

2. กิาริพัิจาริณ์าค่าตอบแทัน์

2.1 กำหนด้หลักเกณฑิ�และนโยบัายในการกำหนด้ 

 ค่าตัอบัแที่นของคณะกรรม่การบัริษัที่และ 

 กรรม่การชุื้ด้ย่อย เพั้�อเสนอต่ัอคณะกรรม่การ 

 บัริษัที่ และ/หร้อเสนอขออนุม่ัตัิตั่อที่่�ปัระชืุ้ม่ 

 ผ่่้ถึ้อหุ้นแล้วแตั่กรณ่

2.2 พัจิารณาค่าตัอบัแที่นที่่�จำเป็ันและเหม่าะสม่ที่ั�งที่่� 

 เป็ันตัวัเงนิและม่ใิช่ื้ตัวัเงินของคณะกรรม่การบัริษทัี่ 

 เปัน็รายบัคุคล โด้ยการพัจิารณาคา่ตัอบัแที่นของ 

 คณะกรรม่การบัริษทัี่ให้พัจิารณาความ่เหม่าะสม่ 

 กบััภัาระหนา้ที่่�ความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบั และผ่ลงาน เพั้�อ 

 เสนอให้คณะกรรม่การบัริษทัี่พัจิารณาและนำเสนอ 

 ตั่อที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นเพั้�อขออนุม่ัตัิ

2.3 ปัฏิิบััติัการอ้�นใด้ที่่�เก่�ยวข้องกับัการพิัจารณา 

 ค่าตัอบัแที่นตัาม่ที่่�คณะกรรม่การบัรษิทัี่ม่อบัหม่าย
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3. หลักิเกิณ์ฑ์์และกิริะบวิน์กิาริสัริริหา 

บัริษัที่ให้ความ่สำคัญกับัการสรรหาบุัคคลเข้าม่าด้ำรงตัำแหน่ง 

กรรม่การ หากเปั็นการเสนอแตั่งตัั�งกรรม่การรายใหม่่พัิจารณา 

จากองค�ปัระกอบั และคุณสม่บััตัิที่่�สอด้คล้องตัาม่กฎหม่ายและ 

ขอ้กำหนด้ที่่�เก่�ยวข้อง ได้แ้ก่ พั.ร.บั. บัรษิทัี่ม่หาชื้นจำกดั้ พัระราชื้ 

บััญญัตัิหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� พั.ศ. 2535 รวม่ถึ่ง 

ข้อบัังคับับัริษัที่ โด้ยคำน่งถ่ึงความ่หลากหลายในโครงสร้าง 

ของคณะกรรม่การ (Board Diversity) กำหนด้ให้เพัศ ระด้ับั 

การศ่กษา ความ่ร่้ความ่สาม่ารถึ ที่ักษะวิชื้าช่ื้พั ปัระสบัการณ� 

การที่ำงาน และม่ค่วาม่เชื้่�ยวชื้าญเฉพัาะด้า้น ม่ภ่ัาวะความ่เปัน็ผ่่น้ำ  

วสิยัที่ศัน�กว้างไกล อนัเป็ันปัระโยชื้น�ต่ัอการด้ำเนนิกจิการของบัรษิทัี่  

รวม่ถึง่คณุธุ์รรม่และจริยธุ์รรม่ เป็ันนโยบัายว่าด้้วยความ่หลากหลาย 

ในโครงสร้างของคณะกรรม่การบัริษัที่ (Board Diversity) และ 

จัด้ที่ำ Board Skill Matrix เพั้�อกำหนด้และตัรวจสอบัคุณสม่บััตั ิ

ของกรรม่การที่่�ตั้องการสรรหา โด้ยพัิจารณาจากที่ักษะและ 

ความ่จำเป็ันที่่�ยังขาด้ รวม่ถ่ึงคุณสม่บัติััที่่�เหม่าะสม่และสอด้คล้อง 

กับัองค�ปัระกอบัและโครงสร้างของกรรม่การตัาม่กลยุที่ธุ์� 

ที่างธุุ์รกิจของบัริษัที่ สำหรับัการเสนอแต่ังตัั�งกรรม่การรายเดิ้ม่  

พัิจารณาจากองค�ปัระกอบัเพัิ�ม่เติัม่ในด้้านผ่ลการปัฏิิบััติังานที่่� 

ผ่่านม่า การให้ข้อเสนอแนะ และความ่คิด้เห็นที่่�เปั็นปัระโยชื้น� 

ตั่อการด้ำเนินกิจการของบัริษัที่ โด้ยม่่กระบัวนการที่่�โปัร่งใส  

สร้างความ่ม่ั�นใจให้แก่ ผ่่้ถึ้อหุ้น
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบรรษัท่ภิบาลัแลัะขอบเขตหน�าท่่�

คัณะกิรรม่กิารบรรษัทัภิบาล 

คณะกรรม่การ บัริษัที่ บัิซิึ่เนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) ได้้อนุม่ัตัิจัด้ตัั�งคณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล เม่้�อวันที่่� 14 กุม่ภัาพัันธุ์� 2561  

โด้ยแต่ังตัั�งจากกรรม่การซึ่่�งม่คุ่ณสม่บัตััเิหม่าะสม่ ปััจจบุันัปัระกอบัด้้วยคณะกรรม่การบัรรษทัี่ภิับัาลที่ั�งหม่ด้ 3 ท่ี่าน ด้งัรายชื้้�อต่ัอไปัน่�

คัณะกรรมการบัรรษัที่ภิิบัาล ตำาแหน่ง ตำาแหน่งอื�นๆ

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� ปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล กรรม่การอิสระ รองปัระธุ์านกรรม่การ 
ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั
ปัระธุ์านกรรม่การสรรหาและพัิจารณา 
ค่าตัอบัแที่น

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล กรรม่การ กรรม่การบัริหาร
ผ่่้จัด้การใหญ่

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล กรรม่การ กรรม่การบัริหาร
ผ่่้อำนวยการฝ่ายบัริหาร

เลข้าน์ุกิาริคณ์ะกิริริมูกิาริบริริษััทัภิบาล

นางสาวธิุ์ด้า ลิ�ม่ที่องวิรัตัน�   

ผ่่้จัด้การอาวุโสฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน 

ขอบเขตุ ห้น์้าทั่�และคัวิาม่รับผิดชำอบของคัณะกิรรม่กิารบรรษัทัภิบาล

คณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาลจัด้ตัั�งข่�นเพั้�อที่ำหน้าท่ี่�สนับัสนุนการปัฏิิบััตัิงานของคณะกรรม่การบัริหาร และคณะกรรม่การบัริษัที่  

ด้้านบัรรษัที่ภัิบัาล ซ่ึ่�งจะชื้่วยสนับัสนุนการด้ำเนินกิจการตั่างๆ ให้บัรรลุความ่สำเร็จตัาม่วัตัถึุปัระสงค� และเปั้าหม่ายที่่�กำหนด้ไว้  

เพั้�อเปั็นการสร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ ความ่เช้ื้�อมั่�นให้กับัผ่่้ถ้ึอหุ้น และผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยทีุ่กภัาคส่วน โด้ยม่่ขอบัเขตัอำนาจหน้าที่่�และ 

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั ด้ังตั่อไปัน่�

1. จัด้ที่ำนโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการท่ี่�ด้่ (Good Corporate Governance Policy) และแนวปัฏิิบััติัเก่�ยวกับัการตั่อตั้าน 

 การทุี่จริตัคอร�รัปัชัื้น ที่่�เหม่าะสม่กับับัริษัที่ ภัายใตั้กรอบัของกฎหม่าย หลักเกณฑิ� ระเบ่ัยบัและข้อบัังคับัของหน่วยงาน 

 ที่่�ที่ำหน้าท่ี่�กำกับัด้่แล ได้้แก่ ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย สำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และ 

 ตัลาด้หลักที่รัพัย� หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง ตัลอด้จนแนวที่างในการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ตัาม่ม่าตัรฐานสากลเพั้�อเสนอ 

 คณะกรรม่การอนุมั่ตัิ

2. พัิจารณาที่บัที่วน และปัรับัปัรุงนโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ และแนวปัฏิิบััติัเก่�ยวกับัการตั่อตั้านการทุี่จริตัคอร�รัปัชื้ัน 

 อย่างสม่�ำเสม่อ เพั้�อให้สอด้คล้องกับัแนวที่างปัฏิิบััตัิตัาม่ม่าตัรฐานสากล ตัลอด้จนกฎหม่าย หลักเกณฑิ� ระเบั่ยบั  

 ข้อบัังคับัตั่างๆ และธุ์ุรกิจของบัริษัที่

3. กำกับั ด้่แล และให้คำแนะนำแก่กรรม่การ ผ่่้บัริหารและพันักงาน ในการปัฏิิบััตัิหน้าที่่� และความ่รับัผิ่ด้ชื้อบั ตัาม่นโยบัาย 

 การกำกับัด้แ่ลกจิการที่่�ด้ ่และแนวปัฏิบิัติััเก่�ยวกับัการต่ัอต้ัานการทุี่จรติัคอร�รปััชื้นั เพั้�อให้ม่ผ่่ลในที่างปัฏิบิัตััแิละม่ค่วาม่ต่ัอเน้�อง

4. เสนอแนะข้อกำหนด้ที่่�เก่�ยวกับัจรรยาบัรรณในการด้ำเนินธุ์ุรกิจข้อพั่งปัฏิิบััตัิที่่�ด้่แก่กรรม่การผ่่้บัริหารและพันักงาน 

 ของบัริษัที่

5. แตั่งตัั�งคณะที่ำงานเพั้�อที่ำหน้าท่ี่�สนับัสนุนงานการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ได้้ตัาม่ความ่เหม่าะสม่

6. ปัฏิิบััตัิงานอ้�นใด้ท่ี่�คณะกรรม่การม่อบัหม่าย
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นิยามกรรมการอิสระ

นิยาม่กรรม่การอิสระที่่�บัริษัที่ได้้กําหนด้ไว้ เที่่ยบัเที่่ากับัข้อกําหนด้ขั�นตั�ำของสำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และ 

ตัลาด้หลักที่รัพัย� ด้ังน่�

กรรม่การอิสระ หม่ายถึ่ง กรรม่การที่่�ม่่ความ่เปั็นอิสระในการแสด้งความ่เห็น โด้ยม่่คุณสม่บััตัิในวาระการด้ํารงตัําแหน่ง ด้ังน่�

1. เปั็นกรรม่การซึ่่�งอาจถึ้อหุ้นของบัริษัที่ได้้ แตั่ตั้องไม่่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่่�ม่่สิที่ธุ์ิออกเส่ยงที่ั�งหม่ด้

2. เปั็นกรรม่การที่่�ไม่่ม่่ส่วนร่วม่ในการบัริหารงานในบัริษัที่ หร้อบัริษัที่ย่อย

3. เปั็นกรรม่การที่่�เปั็นอิสระจากฝ่ายบัริหาร และผ่่้ถึ้อหุ้นที่่�ม่่อํานาจควบัคุม่

4. ตั้องไม่่เปั็นญาตัิสนิที่ หร้อเปั็นบัุคคลซึ่่�งรับัหร้อม่่ผ่ลปัระโยชื้น� ร่วม่กับัผ่่้บัริหาร ผ่่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผ่่้ม่่อํานาจควบัคุม่

5. เปั็นผ่่้ซึ่่�งไม่่ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�ที่างธุ์ุรกิจที่่�ม่่สาระสําคัญกับับัริษัที่ซึ่่�งสาม่ารถึม่่อิที่ธุ์ิพัลตั่อการแสด้งความ่เห็นที่่�เปั็นอิสระ

6. ตั้องไม่่เปั็นล่กจ้าง หร้อพันักงานที่่�ได้้รับัเงินเด้้อนปัระจําในชื้่วงสองปัีก่อนด้ํารงตัําแหน่ง
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จำานวนพนักงานของบริษัท่ แลัะบริษัท่ย่อย

แผู้นก จำานวนพินักงาน (คัน) ปี 2564

ผ่่้บัริหาร 4

ฝ่ายขายและการตัลาด้ 21

ฝ่ายบัริการล่กค้า 6

ฝ่ายพััฒนาธุ์ุรกิจและบัริการ 4

ฝ่ายบัริหารและจัด้การข้อม่่ล 23

ฝ่ายระบับัเคร้อข่าย และการจัด้การด้้านความ่ปัลอด้ภััย 10

ฝ่ายพััฒนาซึ่อฟตั�แวร� และบัริหารจัด้การฐานข้อม่่ล 21

ฝ่ายศ่นย�ปัระม่วลผ่ลข้อม่่ล (Data Center) 10

ฝ่ายบัริหารจัด้การโครงการ 13

ฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน 2

ฝ่ายบััญชื้่ การเงิน และสินเชื้้�อ 8

ฝ่ายบัริหารที่รัพัยากรบัุคคล และธุ์ุรการ 13

ฝ่ายวิเคราะห�ข้อม่่ล (Data Analytics) 1

รวิม่ 136

จำานวนพินักงานของบัริษัที่ ปี 2564 ปี 2563

จำนวนพันักงาน ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 136 คน 134 คน

ข้้อมููลปริะกิอบเพัิ�มูเติมู 

จำานวนพินักงานของบัริษัที่ และบัริษัที่ย่อย
บัริษัที่
(BOL)

บัริษัที่ย่อย
(D&B TH)

บัริษัที่ย่อย
(BOL Digital)

จำานวนรวม

จำนวนพันักงาน ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 136 คน 24 คน 9 คน 169 คน

ค่าตอบแทัน์แกิ่พัน์ักิงาน์ทัั�งหมูด้

ปี 2564 ปี 2563

เงินเด้้อนและโบันัส (บัาที่) 85,516,646.84 77,078,542.53

บัริษัที่สม่ที่บัเงินเข้ากองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พั (บัาที่) 2,607,592.50 2,301,287.75
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สัวิัสัดิกิาร

• การตัรวจสุขภัาพัปัระจำปัี

• การปัระกันภััยกลุ่ม่ (ปัระกอบัไปัด้้วย ปัระกันชื้่วิตั  

 ปัระกันอุบััตัิเหตัุ และปัระกันสุขภัาพั)

• กองทีุ่นปัระกันสังคม่

• กองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พั

• เงินชื้่วยเหล้องานแตั่งงาน

• เงินชื้่วยเหล้องานศพั

• เงินเย่�ยม่ไข้ เย่�ยม่คลอด้

• โบันัส (Performance Bonus)

น์โยบายด้าน์สัุขภาพัอน์าม่ัย คัวิาม่ปลอดภัย และ
สัภาพัแวิดล้อม่

บัริษัที่ด้ำเนินการโด้ยย่ด้ถึ้อนโยบัายด้้านสุขภัาพัอนาม่ัย 

ความ่ปัลอด้ภััยของพันักงาน (ตัลอด้จนผ่่้ค้าชื้่วงและผ่่้รับัเหม่า)  

และปักปั้องสภัาพัแวด้ล้อม่อย่างเคร่งครัด้ บัริษัที่ให้ความ่สำคัญ 

ตั่อนโยบัายด้้านน่� เที่่ยบัเท่ี่าเปั้าหม่ายในการด้ำเนินธุ์ุรกิจ 

ด้้านอ้�นๆ ของบัริษัที่ ซึ่่�งผ่่้บัริหารตัาม่สายงานจะเปั็นผ่่ร้บััผ่ดิ้ชื้อบั 

ในการด้ำเนินการตัาม่นโยบัายน่�ให้เป็ันไปัอย่างต่ัอเน้�องและ 

ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั

พันกังาน (ตัลอด้จนผ่่ค้้าชื้ว่งและผ่่ร้บััเหม่า) ที่กุคนจะต้ัองถึอ้ปัฏิบิัติัั 

เชื้่นเด้่ยวกันกับันโยบัายด้้านสุขภัาพัอนามั่ย ความ่ปัลอด้ภััย 

และสภัาพัแวด้ลอ้ม่ โด้ยใหเ้ปัน็ไปัตัาม่ขอ้กำหนด้ในกฎหม่ายของ 

กรม่สวัสด้ิการและคุ้ม่ครองแรงงานได้้วางไว้ ซ่ึ่�งม่่วัตัถึุปัระสงค� 

ด้ังตั่อไปัน่�

1. น์โยบายด้้าน์สัุข้ภาพัอน์ามูัยใน์กิาริทัำางาน์

- ปัอ้งกันไม่ใ่ห้พันักงานเกิด้การเจ็บัป่ัวยอันเน้�องม่าจาก 

 การที่ำงานในทีุ่กกรณ่

- ส่งเสริม่ให้พันักงานม่่สุขภัาพัอนามั่ยที่่�ด้่ และไม่ ่

 ที่ำการใด้ที่่�เป็ันผ่ลร้ายต่ัอสขุภัาพัอนาม่ยัแก่ล่กค้าและ 

 ผ่่้รับัเหม่า หร้อผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง

- ด้่แลสถึานที่่�ที่ำงานให้ถึ่กสุขลักษณะ และม่่ความ่ 

 ปัลอด้ภััยอย่่เสม่อ

2. น์โยบายด้้าน์ควิามูปลอด้ภัย

- ด้ำเนินธุ์ุรกิจในลักษณะที่่�สร้างความ่ปัลอด้ภััยส่งสุด้ 

 ให้กับัพันักงานและบัุคคลที่่�เก่�ยวข้องล่กค้าและ 

 ปัระชื้าชื้น

- ปั้องกันอุบััตัิเหตัุ เหตัุบัาด้เจ็บั และความ่เจ็บัปั่วย  

 เน้�องจากการที่ำงานด้้วยความ่ร่วม่ม้่ออย่างจริงจัง 

 ของพันักงานทีุ่กคน

- ด้่แลและตัิด้ตัาม่สภัาพัแวด้ล้อม่ให้ปัลอด้ภััยอย่่เสม่อ 

3. น์โยบายด้้าน์สัภาพัแวิด้ล้อมู

- ปัฏิิบััตัิตั่อสภัาพัแวด้ล้อม่ด้้วยความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัท่ี่�ม่่ 

 ตั่อม่าตัรฐาน ตัลอด้จนปัรับัปัรุงการปัฏิิบััตัิเพั้�อให้ 

 เกิด้ผ่ลด้่ตั่อสิ�งแวด้ล้อม่ อย่างตั่อเน้�อง

- ส่งเสริม่และสนับัสนุนให้พันักงานทุี่กคนเกิด้ความ่ 

 ห่วงใยและเคารพัต่ัอสิ�งแวด้ล้อม่ ตัลอด้จนเน้น 

 ให้เห็นว่าภัาระหน้าที่่�ในการปัฏิิบััตัิอันสม่ควรนั�น  

 เปั็นความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัของพันักงานทีุ่กคน

น์โยบายกิารอบรม่และพััฒน์าศักิยภาพัพัน์ักิงาน์ 

บัริษัที่ได้้มุ่่งเน้นเสริม่สร้างคุณภัาพัของบุัคลากรให้ที่ำงานได้ ้

อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัส่งสุด้ โด้ยม่่นโยบัายพััฒนาบัุคลากร โด้ย

บัคุลากรแต่ัละคนจะได้้รับัการฝึกอบัรม่เพัิ�ม่ศักยภัาพัตัาม่หลักสต่ัร 

ที่่�เหม่าะสม่กับัตัำแหน่งและหน้าที่่� เพั้�อเพัิ�ม่ทัี่กษะการที่ำงานให้ม่ ่

ปัระสิที่ธิุ์ภัาพัอย่่เสม่อ และสร้างความ่ตั้�นตััวในการแสวงหา  

ความ่ร่้ใหม่่ๆ เพั้�อพััฒนาพันักงานให้เป็ันบุัคลากรที่่�ม่่คุณภัาพั 

พัร้อม่ซ่ึ่�งความ่ร่้ ความ่สาม่ารถึ ศักยภัาพั และปัระสบัการณ� 

ให้สอด้คล้องกบััที่ศิที่างการเตับิัโตัขององค�กร โด้ยจดั้ให้ม่ก่ารอบัรม่ 

ที่ั�งภัายในและภัายนอกบัริษัที่ โด้ยนับัตัั�งแตั่การรับัพันักงานใหม่่  

บัริษัที่จะจัด้ให้ม่่การอบัรม่พันักงานใหม่่เพั้�อความ่เข้าใจถึ่ง 

ขั�นตัอนการปัฏิิบััติังานในส่วนงานที่่�รับัผิ่ด้ชื้อบั นอกจากน่�ค่่ค้า 

ของบัริษัที่ บัริษัที่จะส่งบุัคลากรเป็ันวิที่ยากรในการให้ความ่ร่ ้

ในการพััฒนาบัริการใหม่่ๆ และ/หร้อ บัริษัที่จะม่่การส่งพันักงาน 

ไปัรว่ม่สมั่ม่นาและเรย่นร่บ้ัรกิารใหม่่ๆ  จาก ค่ค้่าเสม่อม่า อยา่งไร 

ก็ตัาม่ บัริษัที่ยังได้้ให้ความ่สำคัญกับัการตัิด้ตัาม่และวัด้ผ่ล 
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ในด้้านความ่ร้่ที่่�ได้้รับั และความ่สาม่ารถึนำความ่ร้่นั�นม่า 

ปัระยกุตั�ใช้ื้ในการที่ำงาน ที่ั�งน่� เพั้�อสร้างแรงจง่ใจในการสร้างผ่ลงาน  

สร้างความ่จงรักภัักด้่ และความ่เป็ันอันหน่�งอันเด้่ยวกันของ 

บัุคลากรในองค�กรในระยะยาว สำหรับัแนวคิด้ด้้านการบัริหาร 

บัุคลากรในอนาคตั บัริษัที่ม่่แนวคิด้ด้ำเนินงานควบัค่่กับัการฝึก 

อบัรม่ที่่�สรา้งที่กัษะความ่เชื้่�ยวชื้าญตัาม่สายงาน โด้ยการกระจาย 

อำนาจการบัริหารจัด้การ ให้ความ่สำคัญกับัการปัระสานงาน

ระหว่างหน่วยงาน หร้อบัุคลากร ให้ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัยิ�งข่�น

สัถติุกิิารเกิดิอบุตัุเิห้ตุ ุและ/ห้รอื อตัุรากิารห้ยดุงาน์  
และ/ห้รอื อตัุรากิารเจบ็ปว่ิย จากิกิารทัำางาน์ ใน์ระยะ 
เวิลา 3 ปีทั่�ผ่าน์ม่า

- ไม่่ม่่ –

ข้อพัิพัาทัด้าน์กิฎห้ม่ายใน์ระยะเวิลา 3 ปีทั่�ผ่าน์ม่า 

- ไม่่ม่่ –
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ข�อม้ลัสำาคัญอื�นๆ

ผู้อำาน์วิยกิารฝ่่ายบัญชำีและกิารเงิน์

นางสาวกัลยพััลญ� บั่รณารม่ย�  

(วันที่่�ด้ำรงตัำแหน่ง 12/12/2546 – 30/12/2564) 

นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่� กรรม่การ  

(รักษาการตัั�งแตั่วันที่่� 31/12/ 2564 – 9/1/2565)

นางสาวปัาริศรา จตัุรพัิธุ์เจริญ  

(วันที่่�ด้ำรงตัำแหน่ง 10/1/2565 – ปััจจุบััน)  

(ปัระวัตัิเปั็นไปัตัาม่แบับั 56-1 One Report หน้า 27)

ผ่่้ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่ายให้รับัผ่ิด้ชื้อบัโด้ยตัรงในการควบัคุม่ด้่แล 

การที่ำบััญชื้่ ให้ม่่การจัด้ที่ำบััญชื้่ รายงานที่างการเงิน ให้ถึ่กตั้อง 

ครบัถึ้วนตัาม่กฎหม่ายและตัรงตั่อความ่เปั็นจริง และม่่รายงาน 

ที่่�ม่่คุณภัาพั และจัด้ส่งให้กับัหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องได้้ที่ันตัาม่ที่่� 

กำหนด้ อก่ทัี่�งม่ก่ารอบัรม่เพั้�อพัฒันาความ่ร่ต่้ัอเน้�องที่างด้า้นบัญัชื้ ่

ตัาม่หลักเกณฑิ�ที่่�กำหนด้

เลขาน์ุกิารบริษัทั

นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล  

(ปัระวัตัิเปั็นไปัตัาม่แบับั 56-1 One Report หน้า 20)

คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้ม่่ม่ตัิแตั่งตัั�ง นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล  

เปั็นเลขานุการบัริษัที่ ตัาม่ม่ติัท่ี่�ปัระชุื้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่ 

ครั�งที่่� 5/2559 เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2559 โด้ยม่่หน้าที่่�และ 

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัหลัก ด้ังน่�

1. ใหข้อ้แนะนำด้า้นกฎหม่าย และกฎเกณฑิ�ต่ัางๆ ที่่�เก่�ยวข้อง  

 และข้อพัง่ปัฏิบิัตััด้ิ้านการกำกบััด้แ่ลในการด้ำเนนิกจิกรรม่ 

 ของคณะกรรม่การให้เปั็นไปัตัาม่กฎหม่าย

2. สง่เสรมิ่ความ่ร่ค้วาม่เขา้ใจเก่�ยวกบััการกำกบััด้แ่ลกจิการ  

 ให้ข้อม่่ลและผ่ลักด้ันคณะกรรม่การให้ปัฏิิบััตัิตัาม่

3. จัด้เตัร่ยม่ระเบ่ัยบัวาระการปัระชุื้ม่ เอกสารปัระกอบั 

 การปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

4. จัด้การปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และการปัระชุื้ม่คณะกรรม่การ 

 ใหเ้ปัน็ไปัตัาม่กฎหม่าย ขอ้บังัคบัับัรษิทัี่ และขอ้พัง่ปัฏิบิัตัั ิ

 ที่่�ด้่

5. บัันที่่กรายงานการปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และการปัระชืุ้ม่ 

 คณะกรรม่การ รวม่ทัี่�งติัด้ตัาม่ให้ม่่การปัฏิิบััติัตัาม่ม่ติั 

 ที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ

6. จดั้ที่ำและเก็บัรักษาที่ะเบัย่นกรรม่การ รายงานปัระจำปีั 

 หนังสอ้นัด้ปัระชุื้ม่ผ่่ถ้ึอ้หุน้ หนังสอ้นัด้ปัระชุื้ม่คณะกรรม่การ  

 รายงานการปัระชุื้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น และรายงานการปัระชุื้ม่ 

 คณะกรรม่การ

7. ด้ำเนินการให้กรรม่การและผ้่่บัริหารจัด้ที่ำรายงานการม่ ่

 ส่วนได้้เส่ยของตันและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง ตัาม่ที่่�กฎหม่าย 

 กำหนด้

8. เกบ็ัรกัษารายงานการม่ส่่วนได้้เสย่ที่่�รายงานโด้ยกรรม่การ 

 หร้อผ่่้บัริหาร

9. ด้่แลให้ม่่การเปิัด้เผ่ยข้อม่่ล และรายงานสารสนเที่ศ  

 ตัาม่ระเบั่ยบัและข้อกำหนด้

10 ตัดิ้ตัอ่และส้�อสารกับัผ่่ถ้ึอ้หุน้เพั้�อใหไ้ด้ร้บััที่ราบัสิที่ธุ์ติัา่งๆ  

 ของผ่่ถ้ึอ้หุน้ ขา่วสารของบัริษทัี่ และเป็ันส้�อกลางระหว่าง 

 ผ่่้ถึ้อหุ้นกับัคณะกรรม่การและผ่่้บัริหาร

11. ด้่แลกิจกรรม่ของคณะกรรม่การ

12. จดั้ใหม้่ก่ารปัระเม่นิผ่ลการปัฏิบิัตัังิานของคณะกรรม่การ  

 และรายงานผ่ลการปัระเม่นิต่ัอคณะกรรม่การปัระสานงาน 

 ระหว่างคณะกรรม่การและผ่่้บัริหาร

ห้ัวิห้น์้างาน์ตุรวิจสัอบภายใน์

นางสาวธุ์ิด้า ลิ�ม่ที่องวิรัตัน�  

(ปัระวัตัิเปั็นไปัตัาม่แบับั 56-1 One Report หน้า 30)

ฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน (Internal Audit Department หร้อ IA)  

ได้้จัด้ตัั�งข่�นเพั้�อให้การช่ื้วยเหล้อและสนับัสนุนฝ่ายบัริหารและ 

ผ้่่ปัฏิิบััตัิงานทีุ่กระดั้บัของบัริษัที่ให้สาม่ารถึปัฏิิบััติัหน้าที่่�ได้ ้

อยา่งม่ป่ัระสิที่ธิุ์ผ่ล โด้ยฝ่ายตัรวจสอบัภัายในจะที่ำการวิเคราะห�  

ปัระเม่นิ ให้ข้อเสนอแนะ คำปัรก่ษาและข้อม่ล่เพั้�อเป็ันการสนบััสนนุ 

แก่การปัฏิิบััตัิงาน

นอกจากนั�น วัตัถึุปัระสงค�ของการตัรวจสอบัภัายในยังรวม่ถ่ึง 

การสนับัสนุนให้ม่่การควบัคุม่ภัายในท่ี่�ม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพั ภัายใต้ั 

คา่ใช้ื้จา่ยที่่�เหม่าะสม่ เพั้�อให้บัรรลุวตััถึปุัระสงค�และเปัา้หม่ายของ 

บัริษัที่ที่่�วางไว้

เพั้�อให้ฝ่ายตัรวจสอบัภัายในบัรรลุวัตัถึุปัระสงค�ของการจัด้ตัั�ง  

และสาม่ารถึปัฏิิบััตัิหน้าที่่�ได้้อย่างม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพั ฝ่ายตัรวจสอบั 

ภัายในม่่หน้าที่่� และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั ด้ังน่�
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1. รับัผ่ิด้ชื้อบังานด้้านการตัรวจสอบัภัายในของบัริษัที่  

 โด้ยที่ำหน้าท่ี่�สอบัที่านความ่ถ่ึกต้ัองเชื้้�อถึ้อได้้ของข้อม่่ล 

 ที่างบัญัชื้แ่ละการเงนิ การควบัคมุ่ด้แ่ลการเกบ็ัรกัษาและ 

 การใชื้ท้ี่รัพัย�สนิ ปัระเม่นิความ่เพัย่งพัอและปัระสทิี่ธิุ์ภัาพั 

 ของระบับัการควบัคุม่ภัายในของระบับังานต่ัางๆ พัร้อม่ที่ั�ง 

 วางแผ่นการตัรวจสอบัและจัด้ให้ม่่การปัฏิิบััตัิตัาม่แผ่น  

 โด้ยรายงานผ่ลการตัรวจสอบัตัอ่ผ่่บ้ัรหิาร คณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบัและคณะกรรม่การบัริษัที่ ตัาม่วิธุ่์ปัฏิิบััตัิงาน  

 ด้ังน่�

 1.1 เข้าตัรวจสอบัหน่วยงานต่ัางๆ ของบัรษิทัี่เป็ันระยะๆ 

  ตัาม่แผ่นการตัรวจสอบัที่่�ได้้กำหนด้ข่�น เพั้�อ 

  พิัจารณาวา่ได้ม้่ก่ารปัฏิบิัตััติัาม่แผ่นงาน นโยบัาย 

  เปั้าหม่าย และวัตัถึุปัระสงค�ของบัริษัที่ ตัลอด้จน 

  ระเบั่ยบัปัฏิิบััตัิและกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้อง

 1.2 เม่้�อการตัรวจสอบัเสรจ็สม่บัร่ณ� หวัหนา้หนว่ยงาน 

  ตัรวจสอบัภัายในม่่หน้าท่ี่�ในการปัระชุื้ม่ปิัด้งาน 

  ตัรวจสอบัร่วม่กับัผ่่้บัริหารหน่วยงานที่่�รับัการ 

  ตัรวจสอบั เพั้�อช่ื้�แจง หารอ้ แลกเปัล่�ยนความ่คดิ้เหน็ 

  เก่�ยวกับั ข้อเท็ี่จจริงและข้อบักพัร่องท่ี่�ตัรวจพับั  

  และม่าตัรการแก้ไขปัรับัปัรุงก่อนที่่�จะนำเสนอ 

  ในรายงานผ่ลการตัรวจสอบั

 1.3 จัด้ที่ำรายงานผ่ลการตัรวจสอบัเปั็นลายลักษณ� 

  อักษรอธุ์ิบัายถึ่งวัตัถึุปัระสงค� ขอบัเขตัของการ 

  ตัรวจสอบั ข้อบักพัร่องที่่�ตัรวจพับั และข้อเสนอแนะ 

  เพั้�อการแก้ไขปัรับัปัรุง เพั้�อนำเสนอตั่อผ่่้บัริหาร  

  คณะกรรม่การตัรวจสอบั และคณะกรรม่การ 

  บัริษัที่

 1.4 ฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน ม่่หน้าที่่�ในการตัิด้ตัาม่ 

  ผ่ลการปัฏิิบัั ติัตัาม่ข้อเสนอแนะในรายงาน 

  ผ่ลการตัรวจสอบัและตัิด้ต่ัอปัระสานงานกับั 

  ผ่่ร้บััการตัรวจสอบั และให้คำแนะนำในการแก้ไข 

  ปัรับัปัรุงให้ถึ่กตั้อง

2. ให้การสนับัสนุนการปัฏิิบััติังานของคณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบั (Audit committee หร้อ AC) ภัายใต้ั 

 ขอบัเขตัของกฎบััตัรคณะกรรม่การตัรวจสอบั (Charter  

 of Audit Committee) เพั้�อให้บัรรลุวัตัถึุปัระสงค�ของ 

 การจัด้ตัั�งคณะกรรม่การตัรวจสอบั

3. ปัฏิบิัติััการอ้�นใด้ตัาม่ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่ายจากคณะกรรม่การ 

 ตัรวจสอบัภัายในขอบัเขตัความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัของฝ่าย  

 ตัรวจสอบัภัายใน 

4. ปัรก่ษาหารอ้และปัระสานงานรว่ม่กบััผ่่ส้อบับัญัชื้ ่เพั้�อให้ 

 การปัฏิบิัตัังิานของฝา่ยตัรวจสอบัภัายในและผ่่ส้อบับัญัชื้่ 

 สนับัสนุนซึ่่�งกันและกัน

หัวหน้าหน่วยงานตัรวจสอบัภัายใน ตั้องพััฒนาบุัคลากรท่ี่�ที่ำ 

หน้าที่่�ตัรวจสอบัให้ม่่ความ่ร่้ความ่สาม่ารถึ และม่่ปัระสบัการณ� 

เพั่ยงพัอในการที่่�จะด้ำเนินการตัรวจสอบัเร้�องตั่างๆ

น์ักิลงทัุน์สััม่พััน์ธ์

บัริษัที่จัด้ให้ม่่ผ้่่รับัผิ่ด้ชื้อบั ปัระสานงานในการตัิด้ต่ัอส้�อสาร 

ระหว่างผ่่้ถึ้อหุ้น นักลงทีุ่นสถึาบััน นักลงทีุ่นที่ั�วไปั นักวิเคราะห�  

ในการเปัิด้เผ่ยสารสนเที่ศที่่�สำคัญให้ที่ราบั โด้ยผ่่้ลงทีุ่นสาม่ารถึ 

ตัิด้ตั่อผ่่าน Email: IR@bol.co.th

ผู้ตุรวิจสัอบบัญชำี และคั่าตุอบแทัน์

ค่าตอบแทัน์ข้องผูู้้สัอบบัญ่ช่ี

บัริษัที่ได้้จ่ายค่าตัอบัแที่นการตัรวจสอบังบัการเงินสำหรับั 

งวด้บััญช่ื้ปีั 2562-2564 ให้แก่บัริษัที่ สำนักงาน อ่วาย จำกัด้ 

โด้ย นางสาวศิริวรรณ นิตัย�ด้ำรง ผ้่่สอบับััญช่ื้รับัอนุญาตั 

เลขที่ะเบั่ยน 5906 ซึ่่�งเปั็นผ่่้ตัรวจสอบับััญชื้่ของบัริษัที่ สำหรับั 

รอบัปัีบััญชื้่ 2562 2563 และ 2564 โด้ยม่่รายละเอ่ยด้ 

ค่าธุ์รรม่เน่ยม่การสอบับััญชื้่ ด้ังน่�
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1. ค์่าสอบบัญช่ี (Audit Fees)
(หน่วย : บัาที่)

คั่าตอบัแที่นผู้้�สอบับััญช่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าสอบับััญชื้่สำหรับัปัี 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รวิม่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2. ค์่าบริการอ่�น่ (Non-Audit Fees)
(หน่วย : บัาที่)

คั่าตอบัแที่นผู้้�สอบับััญช่ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ค่าบัริการอ้�นๆ 240,000 240,000 240,000

รวิม่ 240,000 240,000 240,000

ค่าบัริการตัรวจสอบัผ่ลการด้ำเนินงานเพั้�อใชื้้สิที่ธุ์ิยกเว้นภัาษ่เงินได้้นิตัิบัุคคลตัาม่ข้อกำหนด้ในบััตัรส่งเสริม่การลงทีุ่น (ตั่อหน่�งบััตัร 

ส่งเสริม่ฯ) และค่าธุ์รรม่เน่ยม่วิชื้าชื้่พัอ้�นๆ ได้้แก่ ค่าสอบัที่านรายงานปัระจำปัี และอ้�นๆ ไม่่เกิน 240,000 บัาที่
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การเปลั่�ยนแปลังแลัะพัฒนาการท่่�สำาคัญของนโยบาย แนวปฏิิบัติ ระบบการกำากับดำ้แลั 
กิจการในรอบปีท่่�ผู้่านมา

คณะกรรม่การบัริษัที่กำหนด้ให้ม่่การที่บัที่วนนโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการเปั็นปัระจำทีุ่กปัี โด้ยให้คณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล 

เปั็นผ่่้ด้ำเนินการที่บัที่วน และปัรับัปัรุงให้สอด้คล้องเหม่าะกับัหลักเกณฑิ� CGR Checklist และ Asean CG Scorecard เพั้�อนำม่า 

ปัฏิิบััตัิและปัรับัใชื้้ตัาม่ความ่เหม่าะสม่ และเสนอคณะกรรม่การบัริษัที่เพั้�อพัิจารณาในลำด้ับัถึัด้ไปั

สำหรับัปีั 2564 คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้พิัจารณา ที่บัที่วน และปัรับัปัรุงนโยบัายกำกับัด้่แลกิจการ เม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2564  

ที่ั�งน่�ยังม่่บัางส่วนที่่�บัริษัที่ได้้เล้อกใชื้้แตักตั่าง หร้อยังไม่่สาม่ารถึปัฏิิบััตัิตัาม่หลักการ/แนวปัฏิิบััตัิที่่�ด้่ของตัลาด้หลักที่รัพัย� ม่่ด้ังน่�

หลักการ/แนวปฏิิบััติที่่�ด่ของตลาดหลักที่รัพิย์ฯ คัำาช่�แจง

1. คณะกรรม่การของบัริษัที่ไม่่ควรม่่กรรม่การ 
 ที่่�เปัน็ผ่่บ้ัรหิารไปัด้ำรงตัำแหนง่กรรม่การในบัรษิทัี่ 
 จด้ที่ะเบั่ยนอ้�นม่ากกว่า 2 แห่ง

คณะกรรม่การเห็นว่ากรรม่การแต่ัละท่ี่านม่่เวลาอย่างเพั่ยงพัอสำหรับั 
การเตัรย่ม่ตัวัและเข้ารว่ม่ปัระชื้มุ่คณะกรรม่การบัริษทัี่และคณะกรรม่การ 
ชืุ้ด้ย่อย

2. คณะกรรม่การควรกำหนด้ให้กรรม่การอิสระ 
 ม่่วาระการด้ำรงตัำแหน่งตั่อเน้�องไม่่เกิน 9 ปัี

คณะกรรม่การพัิจารณาแล้วเชื้้�อม่ั�นว่า กรรม่การอิสระเปั็นผ่่้ม่่ความ่ร่้ 
ความ่สาม่ารถึ และม่ป่ัระสบัการณ�ในการที่ำงานที่่�เปัน็ปัระโยชื้น�ตัอ่ธุ์รุกจิ 
ของบัริษัที่ เข้าใจธุุ์รกิจของบัริษัที่เป็ันอย่างด้่ สาม่ารถึให้ความ่เห็นได้ ้
อย่างเปั็นอิสระและเปั็นไปัตัาม่หลักเกณฑิ�ที่่�เก่�ยวข้อง

3. คณะกรรม่การควรพัิจารณาแตั่งตัั�ง  
 Risk Management Committee

คณะกรรม่การไม่่ม่ก่ารแต่ังตัั�ง Risk Management Committee แต่ัได้้ม่ ่
การที่บัที่วน และด้ำเนนิการเปัล่�ยนแปัลงขอบัเขตั หน้าที่่� ความ่รบััผิ่ด้ชื้อบั 
ของคณะกรรม่การตัรวจสอบั เพั้�อใหค้รอบัคลมุ่หนา้ที่่�การกำกบััความ่เส่�ยง  
โด้ยการสอบัที่านให้บัรษิทัี่ม่ร่ะบับับัริหารความ่เส่�ยง (Risk Management)  
ที่่�เหม่าะสม่และม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ล และสนับัสนุนคณะกรรม่การบัริษัที่ใน 
การกำกับัด้่แลความ่เส่�ยงของบัริษัที่ในภัาพัรวม่

4. บัรษิทัี่ควรส้�อสารขอ้ม่ล่ผ่า่นการจดั้ใหม่้่การพับัปัะ 
 กับันักวิเคราะห�หลักที่รัพัย� หร้อเข้าร่วม่กิจกรรม่  
 Opportunity Day ของ ตัลที่. กับันักวิเคราะห�

บัริษัที่ไม่่ได้้เข้าร่วม่กิจกรรม่ Opportunity Day ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 
แหง่ปัระเที่ศไที่ย แตับ่ัรษิทัี่ได้เ้ปัดิ้โอกาสใหน้กัลงที่นุ นกัวิเคราะห� ที่ั�งไที่ย  
และต่ัางปัระเที่ศ ตัิด้ต่ัอเพั้�อขอข้อม่่ลต่ัางๆ และร่วม่พั่ด้คุยผ่่านระบับั  
Conference Call แบับั one on one อย่างสม่�ำเสม่อ ซึ่่�งในปัี 2564  
ที่่�ผ่่านม่า ม่่นักลงทีุ่น นักวิเคราะห� เข้าร่วม่ Conference Call ปัระม่าณ  
21 ราย

นอกจากการ Conference Call กับั นักลงทีุ่น นักวิเคราะห�แล้ว ในวันที่่�  
23 พัฤศจิกายน 2564 คณุชื้ยัพัร เก่ยรติันนัที่วมิ่ล กรรม่การ และผ่่อ้ำนวยการ 
ฝ่ายบัริหาร ได้้ร่วม่รายการ “ถึาม่กับัอิก Tam-Eig” ผ่่าน Facebook  
Live และ YouTube ซึ่่�งถึ้อเป็ันอ่กชื้่องที่างในการส้�อสารกับันักลงทีุ่น 
ที่่�สนใจในบัริษัที่

รายงิานผู้ลการดำาเนินงิานสำำาคััญด�านการกำากับัด้แลกิจการ
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กิารตุิดตุาม่น์โยบายและแน์วิปฏิิบัตุิใน์กิารกิำากิับดูแลกิิจกิาร

ในปัี 2564 จากการตัิด้ตัาม่ผ่ลการปัฏิิบััตัิตัาม่การกำกับัด้่แลกิจการด้้านตั่างๆ เชื้่น การปั้องกันความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�  

การตั่อตั้านทีุ่จริตัคอร�รัปัชื้ัน การแจ้งเบัาะแสการกระที่ำความ่ผ่ิด้ (whistleblowing) ไม่่พับัข้อบักพัร่องใด้ๆ ที่่�เปั็นการละเม่ิด้ หร้อ 

ที่ำผ่ิด้ตั่อหลักการปัฏิิบััตัิใด้ๆ 

สัถิตุิกิารเข้าร่วิม่ประชำุม่คัณะกิรรม่กิารบริษัทั และคัณะกิรรม่กิารชำุดย่อย ปี 2564

คณะกรรม่การบัริษทัี่ และคณะกรรม่การชุื้ด้ยอ่ย จะที่ราบัตัารางการปัระชุื้ม่ลว่งหน้าตัลอด้ที่ั�งปั ีเพั้�อให้คณะกรรม่การสาม่ารถึจัด้สรร 

เวลาเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ได้้ โด้ยเลขานุการบัริษัที่จัด้ส่งหนังส้อเชื้ิญปัระชืุ้ม่ แจ้งย้นยัน วัน เวลา สถึานที่่� วาระ และเน้�อหาข้อม่่ล 

ในการปัระชืุ้ม่แตั่ละครั�ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันปัระชืุ้ม่

คัณะกรรมการบัริษัที่

คัณะกรรมการ
บัริษัที่

(จำานวน 11 ท่ี่าน)
5 คัรั�ง

คัณะกรรมการ
ตรวจสอบั

(จำานวน 4 ที่่าน)
4 คัรั�ง

คัณะกรรมการ
สรรหาและ

พิิจารณาคั่า
ตอบัแที่น

(จำานวน 4 ที่่าน)
3 คัรั�ง

คัณะกรรมการ
บัรรษัที่ภิิบัาล

(จำานวน 3 ที่่าน)
1 คัรั�ง

คัณะกรรมการ
บัริษัที่

ที่่�ไม่เป็นผู้้�บัริหาร
(จำานวน 7 ที่่าน)

1 คัรั�ง

1. นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระย่รวงศ� 5/5 - - - 1/1

2. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ 5/5 - - - -

3. นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่� 5/5 - - - 1/1

4. นายเด้นนิส โคลิน ม่าร�ตัิน 4/5 - - - 1/1

5. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ 5/5 - - 1/1 -

6. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล 5/5 - - 1/1 -

7. นางสาวกลัยพัลัญ� บัร่ณารม่ย� (1) 5/5 - - - -

8. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� 5/5 4/4 3/3 1/1 1/1

9. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น 5/5 4/4 3/3 - 1/1

10. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� 5/5 4/4 3/3 - 1/1

11. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� 5/5 4/4 3/3 - 1/1

(1) ลาออกจากการเปั็นกรรม่การเม่้�อวันที่่� 21 ธุ์ันวาคม่ 2464
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ค่าตอบแท่นกรรมการ แลัะผู้้�บริหาร

ค่าตอบแทัน์กิริริมูกิาริ

ชื�อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
คั่าตอบัแที่นรวม (บัาที่)

ปี 2564 ปี 2563

นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระย่รวงศ� กรรม่การอิสระ/ปัระธุ์านกรรม่การ 4,484,088 4,305,556

นายปัระย่ร รัตันไชื้ยานนที่� กรรม่การ 525,000 540,000

ด้ร. วิวสัน เตั่ยว ยองเพั็ง (1) กรรม่การ - 235,000

นายเด้นนิส โคลิน ม่าร�ตัิน กรรม่การ - -

นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� กรรม่การอิสระ/
ปัระธุ์านกรรม่การตัรวจสอบั/
ปัระธุ์านกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่า
ตัอบัแที่น และปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล/
ปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

1,247,000 1,262,000

นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การอิสระ/
กรรม่การตัรวจสอบั/
และกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

840,000 855,000

นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การอิสระ/
กรรม่การตัรวจสอบั/
และกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

840,000 850,000

ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การอิสระ/
กรรม่การตัรวจสอบั/
และกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

840,000 855,000

 รวิม่ 8,776,088 8,902,556

(1) ลาออกจากกรรม่การเม่้�อวันที่่� 13 พัฤศจิกายน 2563

ห้ลักิเกิณฑ์์และวิิธ่กิารพัิจารณาคั่าตุอบแทัน์ 

คณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณาค่าตัอบัแที่น ได้พิ้ัจารณาจากหน้าที่่�ความ่รับัผ่ดิ้ชื้อบัของคณะกรรม่การและการที่ำงานของกรรม่การ  

รวม่ถึ่งปัระเภัที่ค่าตัอบัแที่น วิธุ่์การจ่ายค่าตัอบัแที่น และจำนวนค่าตัอบัแที่นกรรม่การ โด้ยให้สอด้คล้องกับัหน้าที่่�ความ่รับัผิ่ด้ชื้อบั  

ความ่ตัั�งใจของกรรม่การ ปัระเภัที่และขนาด้ธุ์รุกจิของบัรษิทัี่ ตัลาด้ และค่แ่ขง่ขนั โด้ยที่่�คา่ตัอบัแที่นด้งักล่าว ตัอ้งอย่ใ่นระด้บััที่่�เหม่าะสม่ 

และเพั่ยงพัอที่่�จะจ่งใจและรักษากรรม่การที่่�ม่่คุณภัาพัไว้ โด้ยม่่ปัระเภัที่ของค่าตัอบัแที่น ค้อ ค่าตัอบัแที่นรายเด้้อน ค่าเบ่ั�ยปัระชุื้ม่  

และสิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�อ้�น เปั็นตั้น 

อย่างไรก็ตัาม่หลักเกณฑิ�ในการจ่ายค่าตัอบัแที่นของผ่่้บัริหารระดั้บัส่ง ได้้ม่่การพิัจารณาโด้ยปัระธุ์านกรรม่การบัริหาร และผ่ล 

การด้ำเนินการของบัริษัที่ปัระกอบัด้้วย รวม่ถึ่งให้สอด้คล้องกับัหน้าที่่�ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัของผ่่้บัริหารระด้ับัส่ง 
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หม่ายเหตัุ ปัี 2564 ค่าเบั่�ยปัระชืุ้ม่

 - สำหรับัการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การ  ครั�งละ 5,000 บัาที่ 

 - สำหรับัการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น  ครั�งละ 5,000 บัาที่

 - สำหรับัการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล  ครั�งละ 5,000 บัาที่

 - สิที่ธุ์ิปัระโยชื้น�อ้�น  ไม่่ม่่

ผูู้้บริิหาริและกิริริมูกิาริทั่�เป็น์ผูู้้บริิหาริ

ค่าตัอบัแที่นรวม่ของคณะกรรม่การบัริหาร ที่่�ได้้รับัจากบัริษัที่ในร่ปัแบับัเงินเด้้อนและโบันัส

ปี 2564 ปี 2563

จำนวน 6 คน จำนวน 5 คน 

รวิม่เป็น่เงิน่ 20.60 ล้าน่บาท รวิม่เป็น่เงิน่ 19.23 ล้าน่บาท

ค่าตอบแทัน์อ่�น์ๆ 

สม่ที่บัเงินเข้ากองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พัให้แก่คณะกรรม่การบัริหาร

ปี 2564 ปี 2563

จำนวน 6 คน จำนวน 5 คน 

รวิม่เป็น่เงิน่ 0.53 ล้าน่บาท รวิม่เป็น่เงิน่ 0.60 ล้าน่บาท
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รายงานความรับผู้ดิำช้อบของคณะกรรมการในการจัดำท่ำารายงานท่างการเงิน ประจำาปี 2564

คณะกรรม่การบัริษัที่ตัระหนักถึ่งหน้าท่ี่�และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั 

ในฐานะกรรม่การของบัริษัที่จด้ที่ะเบ่ัยนในตัลาด้หลักที่รัพัย� 

แหง่ปัระเที่ศไที่ย ในการกำกบััด้แ่ลใหร้ายงานที่างการเงนิปัระจำปัี 

บััญชื้่ 2564 ของบัริษัที่ ท่ี่�จัด้ที่ำข่�น ม่่ข้อม่่ลที่างบััญช่ื้ที่่�ถึ่กตั้อง 

ครบัถึ้วนในสาระสำคัญ โปัร่งใส อย่างเพั่ยงพัอที่่�จะด้ำรงรักษาไว ้

ซึ่่�งที่รัพัย�สินของบัริษัที่ ปั้องกันการทุี่จริตัและการด้ำเนินการ 

ที่่�ผ่ดิ้ปักตั ิรวม่ที่ั�งได้ถ้ึอ้ปัฏิบิัติััตัาม่ม่าตัรฐานการบัญัช่ื้ที่่�เหม่าะสม่ 

และถึ้อปัฏิิบััตัิอย่างสม่�ำเสม่อ ตัลอด้จนม่่การพิัจารณาถ่ึงความ่ 

สม่เหตุัสม่ผ่ล และความ่รอบัคอบัในการจัด้ที่ำงบัการเงินและ 

งบัการเงินรวม่ของบัริษทัี่ และบัริษทัี่ยอ่ย รวม่ถ่ึงขอ้ม่ล่สารสนเที่ศ 

ที่างการเงินที่่�ปัรากฏิในรายงานปัระจำปัีบััญชื้่ 2564 ของบัริษัที่

ด้งันั�น เพ้ั�อให้ผ่่ม้่ส่่วนได้้เสย่เกิด้ความ่เชื้้�อม่ั�นต่ัอรายงานที่างการเงนิ 

ของบัริษัที่ คณะกรรม่การบัริษัที่จ่งได้้แตั่งตัั�งคณะกรรม่การ 

ตัรวจสอบั ปัระกอบัด้ว้ย กรรม่การอิสระผ่่ซ้ึ่่�งม่คุ่ณสม่บัติััครบัถ้ึวน 

ตัาม่ข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย ที่ำหน้าที่่� 

สอบัที่านให้บัริษัที่ม่่การรายงานที่างการเงิน และการด้ำเนินงาน 

อย่างถึ่กต้ัองเพั่ยงพัอ ม่่การเปิัด้เผ่ยข้อม่่ลรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน  

หร้อรายการที่่�อาจม่่ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�ให้ม่่ความ่ 

โปัร่งใส ถึ่กต้ัอง และครบัถ้ึวน รวม่ที่ั�งให้ม่่ความ่เพั่ยงพัอของ 

การบัริหารความ่เส่�ยง การควบัคุม่ภัายใน การตัรวจสอบัภัายใน  

และการกำกับัด้่แลของบัริษัที่ที่่�เหม่าะสม่และม่่ปัระสิที่ธิุ์ผ่ล  

ตัลอด้จนม่ค่วาม่ครบัถ้ึวนเพัย่งพัอ และเหม่าะสม่ของกระบัวนการ 

ตัดิ้ตัาม่การปัฏิบิัติััตัาม่กฎหม่าย ระเบัย่บั ขอ้บังัคับั นโยบัายต่ัางๆ  

ที่่�เก่�ยวขอ้ง และขอ้กำหนด้ของตัลาด้หลกัที่รพััย�แหง่ปัระเที่ศไที่ย 

คณะกรรม่การบัริษัที่ม่่ความ่เห็นว่า งบัการเงินของบัริษัที่ และ 

งบัการเงินรวม่ของบัริษัที่ และบัริษัที่ย่อย ปัระจำปัีบััญชื้่ 2564  

สิ�นสุด้ ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 ที่่�คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้ ้

สอบัที่านร่วม่กับัฝ่ายบัริหาร และผ่่้สอบับััญชื้่ บัริษัที่ สำนักงาน  

อว่าย จำกดั้ ได้แ้สด้งฐานะการเงนิ ผ่ลการด้ำเนนิงาน และกระแส 

เงินสด้ ถึ่กตั้อง ครบัถึ้วน เชื้้�อถึ้อได้้ สม่เหตัุสม่ผ่ล ถึ้อปัฏิิบััตัิตัาม่ 

ม่าตัรฐานการบััญชื้่ที่่�รับัรองโด้ยที่ั�วไปั ม่่การใชื้้นโยบัายบััญชื้่ 

ที่่� เหม่าะสม่และถึ้อปัฏิิบััติัอย่างสม่�ำเสม่อ เปิัด้เผ่ยข้อม่่ล 

อย่างโปัร่งใส เพั่ยงพัอ และปัฏิิบััติัถึ่กต้ัองตัาม่กฎหม่าย และ 

กฎระเบั่ยบัที่่�เก่�ยวข้อง

นายบัรรยงค� ลิ�ม่ปัระย่รวงศ�

ประธุาน่กรรม่การ

นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ

ประธุาน่กรรม่การบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เริียน์ ทั่าน์ผูู้้ถื่อหุ้น์

คณะกรรม่การบัริษัที่ ได้้แตั่งตัั�งคณะกรรม่การตัรวจสอบั ปัระกอบัด้้วยกรรม่การอิสระจำนวน 4 ที่่าน ซึ่่�งเปั็นผ่่้ที่รงคุณวุฒิ ม่่ความ่ร่้  

ความ่ชื้ำนาญ และปัระสบัการณ�หลากหลาย ด้ังม่่รายชื้้�อตั่อไปัน่�

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� * กรรม่การอิสระ รองปัระธุ์านกรรม่การ และปัระธุ์านคณะกรรม่การตัรวจสอบั   

2. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การอิสระและกรรม่การตัรวจสอบั

3. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การอิสระและกรรม่การตัรวจสอบั

4. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน�  กรรม่การอิสระและกรรม่การตัรวจสอบั 

 * บัุคคลที่่�ม่่ปัระสบัการณ�ในด้้านบััญชื้่และการเงิน และการสอบัที่านงบัการเงิน

โด้ยกรรม่การแตั่ละที่่านม่่คุณสม่บััตัิตัาม่ที่่�กำหนด้ไว้ในกฎบััตัรของคณะกรรม่การตัรวจสอบั ซึ่่�งสอด้คล้องกับัข้อกำหนด้และ 

แนวที่างปัฏิิบััตัิตัาม่หลักการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย

ในรอบัปีั 2564  ท่ี่�ผ่า่นม่า คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้ม้่ก่ารปัระชุื้ม่รว่ม่กันที่กุไตัรม่าส โด้ยร่วม่กับัผ่่ต้ัรวจสอบัภัายใน และผ่่ส้อบับัญัชื้ ่ 

พัร้อม่ที่ั�งเชิื้ญฝ่ายจัด้การ และฝ่ายบัญัช่ื้ เข้าร่วม่ปัระชุื้ม่ตัาม่วาระอันควร เพั้�อสอบัที่านรายงานที่างการเงิน แลกเปัล่�ยนข้อคิด้เห็นและ 

ใหข้อ้เสนอแนะซึ่่�งกันและกัน เพั้�อให้รายงานที่างการเงินได้จั้ด้ที่ำอย่างถึก่ต้ัองตัาม่หลักการบัญัชื้ท่ี่่�รับัรองโด้ยที่ั�วไปั ม่ก่ารเปิัด้เผ่ยข้อม่ล่ 

อย่างเพั่ยงพัอไม่่พับัว่าม่่การปัฏิิบััตัิใด้ๆ อันเปั็นการขัด้แย้งกับัข้อกำหนด้และกฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องกับับัริษัที่ โด้ยในปัี 2564 ได้้จัด้ 

ให้ม่่การปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การตัรวจสอบัรวม่ 4 ครั�ง ที่ั�งน่�ได้้ม่่การรายงานผ่ลการปัฏิิบััตัิงานของคณะกรรม่การตัรวจสอบั 

ตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ รับัที่ราบัทุี่กครั�งตั่อท่ี่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่ สรุปัสาระสำคัญในการปัฏิิบััตัิหน้าที่่�ของคณะกรรม่การ 

ตัรวจสอบั ได้้ด้ังน่�

1. การสอบทาน่รายงาน่ทางการเงิน่

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้ส้อบัที่านงบัการเงินรายไตัรม่าส และงบัการเงนิปัระจำปีัของบัริษทัี่ รวม่ที่ั�งงบัการเงนิรวม่ของบัริษทัี่ 

 และบัริษัที่ย่อยร่วม่กับัผ่่้สอบับััญชื้่ ฝ่ายจัด้การ และฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน เพั้�อนำเสนอตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ รวม่ที่ั�งเข้าร่วม่ 

 ปัระชืุ้ม่กับัผ่่้สอบับััญชื้่โด้ยไม่่ม่่ฝ่ายจัด้การเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่จำนวน 1 ครั�ง เพั้�อปัร่กษาหาร้อกันอย่างเปั็นอิสระ ถึ่งการปัฏิิบััตัิงาน 

 ของผ่่ส้อบับัญัช่ื้ความ่เหน็ของผ่่ส้อบับัญัช่ื้ ปัระเด้น็ที่่�พับัจากการสอบัที่านและตัรวจสอบัรายงานที่างการเงนิ ตัลอด้จนการที่ำงาน 

 ร่วม่กันกบััคณะกรรม่การตัรวจสอบั และหน่วยงานตัรวจสอบัภัายใน เพั้�อให้ม่ั�นใจว่า ม่ก่ารจัด้ที่ำรายงานที่างการเงินอย่างถึก่ต้ัอง 

 และเชื้้�อถึ้อได้้ เปั็นปัระโยชื้น�ตั่อผ่่้ใชื้้งบัการเงิน ที่ั�งน่� ผ่่้สอบับััญชื้่ได้้ตัรวจสอบัแล้ว และรายงานความ่เห็นอย่างไม่่ม่่เง้�อนไข

2. รายการที�อาจม่ีค์วิาม่ข้ัดแย้งทางผู้ลประโยช่น่์

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัพัิจารณารายการที่่�อาจม่่ความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�ของบัริษัที่ และบัริษัที่ย่อย โด้ยย่ด้หลัก 

 ความ่สม่เหตัุสม่ผ่ล และคำน่งถึ่งปัระโยชื้น�ของผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยของบัริษัที่ รวม่ที่ั�งการเปัิด้เผ่ยข้อม่่ลอย่างเพั่ยงพัอ ตัาม่เง้�อนไข 

 ที่่�ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ยกำหนด้
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3. การค์วิบค์ุม่ภายใน่และการบริหารค์วิาม่เสี�ยง 

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้้สอบัที่านความ่ม่่ปัระสิที่ธิุ์ผ่ลของระบับัการควบัคุม่ภัายในระดั้บัองค�กร โด้ยใช้ื้แบับัปัระเมิ่น 

 ความ่เพั่ยงพัอของระบับัการควบัคุม่ภัายในของสำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� ซึ่่�งจัด้ที่ำ 

 โด้ยฝา่ยจดั้การ รวม่ที่ั�งยงัได้ส้อบัที่านผ่ลการตัรวจสอบัระบับัการควบัคมุ่ภัายใน ซึ่่�งครอบัคลมุ่ความ่ปัลอด้ภัยัของระบับัเที่คโนโลย่ 

 สารสนเที่ศจากหน่วยงานตัรวจสอบัภัายในและผ่่้สอบับััญช่ื้ ตัลอด้จนติัด้ตัาม่ให้ฝ่ายจัด้การปัรับัปัรุงระบับัการควบัคุม่ภัายใน 

 ของระบับังานที่่�สำคัญให้ม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ลม่ากยิ�งข่�น และการบัริหารความ่เส่�ยงรวม่ถึ่งม่าตัรการตั่างๆ ในการจัด้การกับัความ่เส่�ยง 

 สำคัญตั่างๆ ที่ั�งน่� บัริษัที่ได้้เปัิด้เผ่ยความ่เส่�ยงสำคัญตั่างๆ ไว้ภัายใตั้หัวข้อปััจจัยความ่เส่�ยงในรายงานปัระจำปัี 2564

4. การปฏิิบัติตาม่กฎหม่ายและข้้อกำหน่ด

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้้สอบัที่านการปัฏิิบััติัตัาม่กฎหม่ายและข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย�หร้อกฎหม่ายท่ี่�เก่�ยวข้อง 

 กับัธุ์ุรกิจของบัริษัที่อย่างเคร่งครัด้ ตัลอด้จนม่่การติัด้ตัาม่อย่างใกล้ชื้ิด้เก่�ยวกับัการเตัร่ยม่ความ่พัร้อม่ในการด้ำเนินการ 

 ให้แล้วเสร็จก่อนที่่�กฎหม่ายใหม่่จะม่่ผ่ลบัังคับัใชื้้

5. การสอบทาน่การกำกับดูแลกิจการที�ดี

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้้สอบัที่านให้บัริษัที่ม่่การบัริหารจัด้การตัาม่หลักการของการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ เพั้�อให้เกิด้ 

 ความ่โปัร่งใสและเปั็นธุ์รรม่ เพั้�อให้เกิด้ความ่เชื้้�อม่ั�นตั่อผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ย

6. การกำกับดูแลงาน่ตรวิจสอบภายใน่

 คณะกรรม่การตัรวจสอบั ได้้พัิจารณาวัตัถึุปัระสงค�และขอบัเขตัการปัฏิิบััตัิงาน รวม่ที่ั�งอนุม่ัตัิแผ่นการตัรวจสอบัปัระจำปัี 2564  

 ของฝา่ยตัรวจสอบัภัายใน รวม่ที่ั�งได้ส้อบัที่านความ่เป็ันอสิระ ที่ศิที่างกลยุที่ธุ์� ความ่เพัย่งพัอของที่รัพัยากรตัา่งๆ ตัอ่การปัฏิบิัติัังาน 

 ของหน่วยงานตัรวจสอบัภัายใน พัร้อม่ทัี่�งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตั การรับัที่ราบัผ่ลการตัรวจสอบัและข้อเสนอแนะ 

 ปัระจำปัี 2564 ทัี่�งของผ่่้สอบับััญชื้่และฝ่ายตัรวจสอบัภัายใน รวม่ถึ่งจัด้ที่ำรายงานผ่ลการปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การตัรวจสอบั 

 เสนอให้กับัคณะกรรม่การบัริษัที่ที่ราบัทีุ่กครั�งที่่�ม่่การปัระชืุ้ม่ โด้ยได้้ให้ข้อเสนอแนะที่่�เปั็นปัระโยชื้น�ตั่อการบัริหารงานของ 

 ฝ่ายจัด้การ ซึ่่�งฝ่ายจัด้การได้้ด้ำเนินการปัรับัปัรุงแก้ไขตัาม่ข้อเสนอแนะอย่างเหม่าะสม่ เพั้�อให้สอด้คล้องกับัแนวที่างปัฏิิบััตัิที่่�ด้่ 

 ของคณะกรรม่การตัรวจสอบั และข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย

7. การต่อต้าน่การทุจริตและค์อร์รัปช่ัน่

 คณะกรรม่การตัรวจสอบัได้้เน้นยํ�าความ่มุ่่งม่ั�นของคณะกรรม่การบัริษัที่ในการตั่อต้ัานทีุ่จริตัและคอร�รัปัชื้ันอย่างสิ�นเชื้ิง และ 

 ส้�อสารไปัยังผ่่้บัริหารและพันักงานทีุ่กระด้ับั

8. การพิจารณาค์ัดเล่อกผูู้้สอบบัญช่ีและการกำหน่ดค์่าตอบแทน่

 การพัจิารณาและเสนอแตัง่ตัั�งผ่่ส้อบับัญัช่ื้รบััอนญุาตัของบัรษิทัี่และคา่ตัอบัแที่นผ้่่สอบับัญัชื้ ่โด้ยพัจิารณาถึง่คณุภัาพัผ้่่สอบับััญชื้่  

 ความ่ชื้ำนาญในการตัรวจสอบัและเหม่าะสม่กับัปัริม่าณงานที่่�ตัรวจ สำหรับัรอบัปีับััญช่ื้ 2565 คณะกรรม่การตัรวจสอบั 

 ได้พิ้ัจารณาเสนอต่ัอคณะกรรม่การบัริษทัี่ ให้เสนอเพั้�อนำเสนอขออนุม่ตััติัอ่ที่่�ปัระชุื้ม่ผ่่ถ้ึอ้หุน้ให้แต่ังตัั�ง บัรษิทัี่ สำนักงาน อว่าย จำกัด้  

 เปั็นผ่่้สอบับััญชื้่ของบัริษัที่ โด้ยผ่่้สอบับััญช่ื้ท่ี่�ได้้รับัการเสนอแตั่งตัั�งเปั็นผ้่่สอบับััญชื้่ที่่�ได้้รับัความ่เห็นชื้อบัจากสำนักงาน ก.ล.ตั.  

 ม่่รายชื้้�อผ่่้สอบับััญชื้่ ด้ังน่� 
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นางสาวศิริวรรณ นิตัย�ด้ำรง  ผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั เลขที่ะเบั่ยน 5906 และ/หร้อ 

นางสาวกม่ลที่ิพัย� เลิศวิที่ย�วรเที่พั   ผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั เลขที่ะเบั่ยน 4377 และ/หร้อ

นางสรินด้า หิรัญปัระเสริฐวุฒิ  ผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั เลขที่ะเบั่ยน 4799

คณะกรรม่การตัรวจสอบัม่่ความ่เห็นว่า ในปัี 2564 บัริษัที่ม่่การรายงานข้อม่่ลที่างการเงินและการด้ำเนินงานอย่างถึ่กตั้อง ม่่ระบับั 

การควบัคุม่ภัายในที่่�เหม่าะสม่เพั่ยงพัอ และการปัฏิิบััติัเป็ันไปัตัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� ข้อกำหนด้ของ 

ตัลาด้หลักที่รัพัย� หรอ้กฎหม่ายที่่�เก่�ยวข้องกับัธุุ์รกิจของบัริษทัี่ การตัรวจสอบัภัายใน การบัริหารความ่เส่�ยงที่่�เหม่าะสม่และม่ป่ัระสิที่ธิุ์ผ่ล  

ม่่การปัฏิิบััติัตัาม่กฎหม่าย ข้อกำหนด้ และข้อผ่่กพัันต่ัางๆ ม่่การเปิัด้เผ่ยรายการที่่�เก่�ยวโยงกันอย่างถึ่กต้ัองและม่่การปัฏิิบััติังาน 

ที่่�สอด้คล้องกับัระบับัการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่อย่างเพั่ยงพัอ โปัร่งใส และเชื้้�อถึ้อได้้

นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�

ประธุาน่ค์ณะกรรม่การตรวิจสอบ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาแลัะพิจารณาค่าตอบแท่น

เริียน์ ทั่าน์ผูู้้ถื่อหุ้น์

คณะกรรม่การบัริษัที่ ได้้ม่่ม่ตัิแตั่งตัั�งคณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่นของ บัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น)  

เม่้�อวนัที่่� 13 พัฤศจกิายน 2557 ปัระกอบัด้ว้ยกรรม่การอสิระที่ั�งหม่ด้เพั้�อใหก้ารที่ำหนา้ที่่�เปัน็อสิระ จำนวน 4 ที่า่น ด้งัม่ร่ายช้ื้�อตัอ่ไปัน่�

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ� กรรม่การอิสระ ปัระธุ์านกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

2. นางสาวม่านิด้า ซึ่ินเม่อร�แม่น กรรม่การอิสระและกรรม่การสรรหาพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

3. นางสาวสุธุ์่รา ศร่ไพับั่ลย� กรรม่การอิสระและกรรม่การสรรหาพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

4. ผ่ศ.ด้ร. การด้่ เล่ยวไพัโรจน� กรรม่การอิสระและกรรม่การสรรหาพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

ในปีั 2564 ที่่�ผ่า่นม่า ม่ก่ารปัระชุื้ม่คณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณาค่าตัอบัแที่นรวม่ 3 ครั�ง โด้ยคณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณา 

ค่าตัอบัแที่นทีุ่กที่่านได้้ให้ความ่สำคัญในการเข้าร่วม่ปัระชืุ้ม่ พัร้อม่กับัม่่ข้อเสนอแนะที่่�เปั็นปัระโยชื้น�ต่ัอการพััฒนางาน เพั้�อใชื้้ 

ในการพัิจารณาสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น

โด้ยคณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่นได้้จัด้การปัระชืุ้ม่เพั้�อพัิจารณาเร้�องตั่างๆ ตัาม่ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่ายอย่างรอบัคอบั  

ระม่ัด้ระวัง สม่เหตัุสม่ผ่ล โปัร่งใส และเปั็นอิสระ โด้ยคำน่งถึ่งผ่ลปัระโยชื้น�ส่งสุด้ของบัริษัที่ และผ่่้ถึ้อหุ้นเปั็นสำคัญ ภัายใตั้ขอบัเขตั 

อำนาจหน้าที่่�และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัที่่�กำหนด้ไว้ในกฎบััตัรคณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น ซึ่่�งสอด้คล้องกับัข้อกำหนด้ 

และแนวที่างปัฏิบิัตััติัาม่หลกัการกำกบััด้แ่ลกจิการที่่�ด้ข่องตัลาด้หลกัที่รพััย�แหง่ปัระเที่ศไที่ย โด้ยได้ม้่ก่ารพัจิารณาในเร้�องที่่�สำคญั ด้งัน่�

1. การสรรหากรรม่การ

 พิัจารณาสรรหาบุัคคลท่ี่�ม่่คุณสม่บััตัิเหม่าะสม่ตัาม่ข้อกำหนด้ในกฎหม่าย และไม่่ม่่ลักษณะต้ัองห้าม่ตัาม่ข้อกำหนด้ของบัริษัที่  

 โด้ยม่ก่ารกำหนด้วิธุ์ก่ารสรรหากรรม่การอย่างม่ห่ลักเกณฑิ� โปัร่งใส และม่ค่วาม่สอด้คล้องตัาม่โครงสร้างของบัริษทัี่ ซึ่่�งที่่�ผ่า่นม่า 

 บัริษัที่ได้้ม่่การเปัิด้ช่ื้วงเวลาของการเสนอชื้้�อบัุคคลเพั้�อเปั็นกรรม่การ แตั่เน้�องจากไม่่ม่่ผ้่่ถึ้อหุ้นรายย่อยเสนอช้ื้�อบัุคคลเพั้�อรับั 

 การพิัจารณาแต่ังตัั�งเป็ันกรรม่การบัริษทัี่ ด้งันั�น คณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณาค่าตัอบัแที่น จง่เสนอให้พัจิารณาแต่ังตัั�งกรรม่การ 

 ที่่�ออกตัาม่วาระปัระจำปีั 2564 กลับัเข้าด้ำรงตัำแหน่งกรรม่การอ่กวาระหน่�ง โด้ยที่่�ปัระชุื้ม่ผ้่่ถึ้อหุ้นสามั่ญปัระจำปีั 2564  

 ม่่ม่ตัิอนุม่ัตัิแตั่งตัั�งกรรม่การใหม่่ตัาม่ที่่�เสนอ

2. การพิจารณาค์่าตอบแทน่

 พิัจารณาคา่ตัอบัแที่นกรรม่การโด้ยคำนง่ถึง่ความ่เหม่าะสม่กบััภัาระหนา้ที่่�ความ่รบััผ่ดิ้ชื้อบัที่่�ได้ร้บััม่อบัหม่าย และผ่ลการปัฏิบิัตัังิาน  

 ปัระเภัที่และขนาด้ธุ์ุรกิจของบัริษัที่ ปััจจัยที่่�อาจม่่ผ่ลกระที่บัตั่อธุ์ุรกิจ และภัาวะเศรษฐกิจโด้ยรวม่ ค่าตัอบัแที่นตั้องอย่่ในระด้ับั 

 ที่่�เหม่าะสม่และเพั่ยงพัอที่่�จะจ่งใจและรักษากรรม่การที่่�ม่่คุณภัาพัไว้ ที่ั�งน่� ได้้นำเสนอตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่เพั้�อพัิจารณาและ 

 นำเสนอตั่อที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้นสาม่ัญปัระจำปัี 2564 เพั้�อขออนุม่ัตัิ พัร้อม่เปัิด้เผ่ยค่าตัอบัแที่นกรรม่การบัริษัที่ กรรม่การชืุ้ด้ย่อย  

 ไว้ในรายงานปัระจำปัี

ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 คณะกรรม่การของบัริษัที่ ม่่ที่ั�งหม่ด้ 11 ที่่าน ปัระกอบัด้้วย กรรม่การที่่�เปั็นผ่่้บัริหาร 4 ที่่าน กรรม่การ 

ที่่�ม่ิได้้เปั็นผ่่้บัริหาร 7 ที่่าน ในจำนวนน่�ม่่กรรม่การอิสระ 5 คน (ม่ากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรม่การที่ั�งคณะ) ในปัี 2564 กรรม่การ 
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ได้รั้บัค่าตัอบัแที่นตัาม่ที่่�แสด้งไว้ในหัวข้อเร้�องค่าตัอบัแที่นของกรรม่การและผ่่บ้ัริหาร ซึ่่�งคณะกรรม่การสรรหาและพิัจารณาค่าตัอบัแที่น 

เห็นว่าจำนวนคณะกรรม่การและค่าตัอบัแที่นม่่ความ่เหม่าะสม่สอด้คล้องกับัหน้าที่่�ความ่รับัผิ่ด้ชื้อบั และเปั็นไปัตัาม่นโยบัายและ 

หลักเกณฑิ�ของคณะกรรม่การสรรหาและพัิจารณาค่าตัอบัแที่น โด้ยคณะกรรม่การบัริษัที่ได้้พัิจารณาเห็นชื้อบัด้้วยแล้ว

นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�

ประธุาน่กรรม่การสรรหาและพิจารณาค์่าตอบแทน่
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานความรับผู้ิดำช้อบของคณะกรรมการบรรษัท่ภิบาลั

เริียน์ ทั่าน์ผูู้้ถื่อหุ้น์

คณะกรรม่การบัรษิทัี่ ได้ม้่ม่่ติัแต่ังตัั�งคณะกรรม่การบัรรษัที่ภับิัาล บัรษิทัี่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกดั้ (ม่หาชื้น) เม่้�อวันที่่� 14 กมุ่ภัาพันัธุ์� 2561 

เพั้�อที่ำหนา้ที่่�เสนอแนวปัฏิบิัตััดิ้า้นการกำกบััด้แ่ลกจิการที่่�ด้ใ่หส้อด้คลอ้งตัาม่หลกัการกำกบััด้แ่ลกจิการที่่�ด้ข่องสำนกังานคณะกรรม่การ 

กำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� ตั่อคณะกรรม่การ และกำกับัด้่แลการปัฏิิบััตัิงานของกรรม่การและฝ่ายจัด้การให้เปั็นไปัตัาม่ 

นโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ ปัระกอบัด้้วยกรรม่การ จำนวน 3 ที่่าน ด้ังน่� 

1. นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�  รองปัระธุ์านกรรม่การ และปัระธุ์านกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้  กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล  กรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล

ในปีั 2564 ที่่�ผ่่านม่าม่่การปัระชุื้ม่คณะกรรม่การบัรรษัที่ภิับัาล 1 ครั�ง คณะกรรม่การบัรรษัที่ภิับัาลได้้ปัฏิิบััติัหน้าที่่�ตัาม่ที่่�ได้้รับั 

ม่อบัหม่ายจากคณะกรรม่การบัริษัที่ ซึ่่�งกำหนด้ไว้ในกฎบััตัรคณะกรรม่การบัรรษัที่ภัิบัาล โด้ยม่่หน้าที่่�รับัผ่ิด้ชื้อบัด้้านการกำกับัด้่แล 

การด้ำเนินงานของบัริษัที่ ให้เปั็นไปัตัาม่หลักการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ ม่่การบัริหารจัด้การอย่างโปัร่งใส เปัิด้เผ่ย ตัรวจสอบัได้้  

ม่่ความ่เปั็นธุ์รรม่กับัผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยทีุ่กกลุ่ม่ และม่่การเจริญเตัิบัโตัอย่างยั�งย้น โด้ยม่่การพัิจารณาเร้�องที่่�สำคัญ ด้ังน่�

1. กำกับัด่้แลให้ม่่การที่บัที่วนและปัรับัปัรุงนโยบัายการกำกับัด่้แลกิจการ หลักการกำกับัด่้แลกิจการที่่�ด้่ จริยธุ์รรม่ในการ 

 ด้ำเนินธุ์ุรกิจ และจรรยาบัรรณกรรม่การบัริษัที่ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน ให้สอด้คล้องกับัแนวที่างการกำกับัด้่แลกิจการของ 

 ตัลาด้หลักที่รัพัย�แห่งปัระเที่ศไที่ย สำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� สม่าคม่ส่งเสริม่กรรม่การ 

 บัริษัที่ไที่ย (IOD) และหลักเกณฑิ�ของ ASEAN CG Scorecard รวม่ถึ่งเพัิ�ม่เตัิม่นโยบัายและแนวที่างปัฏิิบััตัิท่ี่�ด้่เก่�ยวกับั 

 การกำกับัด้่แลกิจการตัาม่ที่่�ได้้รับัอนุม่ัตัิจากคณะกรรม่การบัริษัที่

2. ที่บัที่วนนโยบัายการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ของบัริษัที่ และให้ความ่เห็นชื้อบันำหลักการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่ ปัี 2560  

 (CG Code) ไปัปัรับัใชื้้ตัาม่บัริบัที่ที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่ และให้เปัิด้เผ่ยในรายงาน 56-1 One Report ของบัริษัที่

3. กำกบััด้แ่ลและสนับัสนุนให้บัรษิทัี่ ม่ก่ารปัฏิบิัติััตัาม่หลักการกำกับัด้แ่ลกิจการที่่�ด้ ่เพั้�อสร้างความ่เชื้้�อม่ั�นว่าบัริษทัี่ด้ำเนินธุุ์รกจิ 

 ด้้วยความ่รับัผ่ิด้ชื้อบั ม่่ความ่โปัร่งใส ซึ่้�อสัตัย�สุจริตั และปัฏิิบััตัิตั่อผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยอย่างเที่่าเที่่ยม่กัน

4. กำกับัด้่แลให้ม่่การที่บัที่วนและแก้ไขเพัิ�ม่เตัิม่กฎบััตัรคณะกรรม่การบัริษัที่ และคณะกรรม่การชืุ้ด้ย่อย เพั้�อให้เหม่าะสม่กับั 

 สถึานการณ�ปััจจุบััน

5. รายงานผ่ลการด้ำเนินงานตั่อคณะกรรม่การบัริษัที่ อย่างตั่อเน้�องสม่�ำเสม่อ

นายอนันตั� ตัังที่ัตัสวัสด้ิ�

ประธุาน่กรรม่การบรรษััทภิบาล
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การคัวับคัุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบค้มภายใน

คณะกรรม่การบัริษทัี่ และคณะกรรม่การบัริหาร ได้ใ้หค้วาม่สำคญั 

ตั่อระบับัการควบัคุม่ภัายในอย่างต่ัอเน้�อง โด้ยมุ่่งเน้นให้บัริษัที่ 

ม่ร่ะบับัการควบัคมุ่ภัายในที่่�เพัย่งพัอและเหม่าะสม่กบััการด้ำเนนิ 

ธุ์รุกิจของบัริษทัี่ เพั้�อปัระสิที่ธิุ์ภัาพัสง่สุด้ในการบัริหารงาน ตัลอด้จน 

การด้แ่ลที่รัพัย�สิน การลด้ความ่ผิ่ด้พัลาด้และความ่เสย่หายที่่�อาจ 

เกิด้ข่�นกับับัริษัที่ การจัด้การด้้านการเงิน การบัริหารความ่เส่�ยง 

การจัด้การ และการรักษาความ่ปัลอด้ภััยของข้อม่่ล และระบับั 

เที่คโนโลยส่ารสนเที่ศ และการกำกบััด้แ่ลการปัฏิบิัตัังิาน การปัฏิิบัตััิ 

ตัาม่กฎระเบั่ยบั และข้อบัังคับัต่ัางๆ ของหน่วยงานต่ัางๆ เพั้�อ 

ให้เกิด้ความ่ม่ั�นใจได้้อย่างสม่เหตัุสม่ผ่ลว่าการด้ำเนินธุ์ุรกิจ 

ของบัริษัที่จะสาม่ารถึบัรรลุวัตัถุึปัระสงค� สาม่ารถึสร้างม่่ลค่า 

เพัิ�ม่ส่งสุด้ได้้ในระยะยาว โด้ยสรุปัการปัระเมิ่นระบับัควบัคุม่ 

ภัายในได้้ ด้ังน่� 

1. สัภาพัแวิดล้อม่กิารคัวิบคัุม่ 

1.1 บัริษัที่ม่่การกำหนด้เปั้าหม่ายการด้ำเนินธุ์ุรกิจ 

 ที่่�ผ่่านการพัิจารณาโด้ยคณะกรรม่การบัริษัที่ที่่�ชื้ัด้เจน 

 และวัด้ผ่ลได้้อย่างเปั็นร่ปัธุ์รรม่ เพั้�อใชื้้เปั็นแนวที่าง 

 ในการปัฏิิบััตัิงานของพันักงาน 

1.2 บัริษัที่ได้้จัด้โครงสร้างขององค�กรและสายงานบัังคับั 

 บััญชื้าที่่�ชื้ัด้เจนและเหม่าะสม่ ม่่การม่อบัอำนาจหน้าที่่� 

 และความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัเป็ันลายลักษณ�อักษร พันักงาน 

 ทุี่กคน ที่ราบัถ่ึงบัที่บัาที่ อำนาจ หน้าที่่� และความ่ 

 รับัผิ่ด้ชื้อบัรวม่ที่ั�งตัระหนักถึ่งหน้าที่่�ความ่รับัผิ่ด้ชื้อบั 

 ของตัน

1.3 บัริษัที่ได้้ม่่การกำหนด้นโยบัายการตั่อตั้านการทีุ่จริตั 

 และคอรัปัชื้ัน รวม่ถึ่งม่่นโยบัายการแจ้งเบัาะแส 

 การกระที่ำผิ่ด้หร้อข้อร้องเร่ยน (Whistle Blowing) 

 เพั้�อให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และพันักงาน ด้ำเนินธุ์ุรกิจ 

 อยา่งโปัร่งใส ถึก่ตัอ้ง ยตุัธิุ์รรม่ และสาม่ารถึตัรวจสอบัได้ ้

 โด้ยสอด้คล้องกับัการกำกับัด้่แลกิจการที่่�ด้่และ 

 จรรยาบัรรณที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่

1.4 บัริษทัี่ได้ใ้ห้ความ่สำคัญต่ัอความ่ซึ่้�อสัตัย�และจริยธุ์รรม่ 

 ในการด้ำเนินธุ์ุรกิจ โด้ยกำหนด้เปั็นนโยบัายและ 

 ระเบ่ัยบัปัฏิิบััติัอย่างเป็ันลายลักษณ�อักษร โด้ยแยก 

 จริยธุ์รรม่ในแตั่ละหม่วด้หม่่่ ด้ังน่�

1.4.1 จริยธุ์รรม่ที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่

1.4.2 จรรยาบัรรณของผ่่้บัริหาร

1.4.3. จรรยาบัรรณของพันักงาน

2. กิารประเม่ิน์คัวิาม่เสั่�ยง 

ฝ่ายบัริหารม่่การปัระเม่ินความ่เส่�ยง ซึ่่�งเปั็นเคร้�องม่้อสำคัญ 

ที่่�ที่ำใหเ้กดิ้ความ่ม่ั�นใจวา่ ความ่เส่�ยงที่ั�งหม่ด้ท่ี่�ม่ผ่่ลกระที่บัสำคญั 

ที่ั�งจากภัายในและภัายนอกตั่อการบัรรลุวัตัถึุปัระสงค�ของ 

องค�กร จะได้้รับัการพัิจารณาและจัด้การให้หม่ด้ไปัหร้อ 

ลด้น้อยลง ซึ่่�งจะที่ำให้ผ่ลการด้ำเนินงานม่่ปัระสิที่ธิุ์ภัาพัและ 

ปัระสิที่ธุ์ิผ่ลตัาม่เปั้าหม่ายที่่�กำหนด้ไว้ รวม่ถึ่งม่่การตัิด้ตัาม่ผ่ลให ้

ม่่การปัฏิิบััตัิอย่างตั่อเน้�อง

3. กิิจกิรรม่กิารคัวิบคัุม่ 

บัริษัที่ม่่กิจกรรม่ควบัคุม่ที่่�เหม่าะสม่เพั่ยงพัอและม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ล  

โด้ยกำหนด้ให้ม่น่โยบัาย อำนาจอนุม่ตัั ิ(Level of Authorization)  

และระเบัย่บัปัฏิบิัติััเปัน็ลายลักษณ�อักษรระบุัการด้ำเนินงาน ม่ก่าร

สอบัที่านรายงานที่างการเงนิและรายงานผ่ลการด้ำเนนิงานที่่�ม่ใิชื้ ่

ที่างการเงิน โด้ยฝ่ายบัริหารและคณะกรรม่การตัรวจสอบัม่่การ 

แบั่งแยกหน้าที่่�ความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัเพั้�อตัรวจสอบัซ่ึ่�งกันและกัน 

การกำหนด้ขอบัเขตัอำนาจหน้าที่่�และวงเงินอำนาจอนุม่ัตัิ 

ในแตั่ละระด้ับัไว้เปั็นลายลักษณ�อักษร ม่่การจัด้ที่ำเอกสาร 

หลักฐานที่่�เอ้�ออำนวยให้ม่่การแบั่งส่วนและบัุคคลผ้่่รับัผ่ิด้ชื้อบั  

เพั้�อใหม้่ั�นใจวา่ระบับัการบัรหิารความ่เส่�ยง ระบับัควบัคมุ่ภัายใน  

และกระบัวนการกำกับัด้แ่ลกิจการของบัริษทัี่ ได้จั้ด้ให้ม่ข่่�นอย่าง 

เพั่ยงพัอ ม่่ปัระสิที่ธุ์ิภัาพัตัรงตัาม่วัตัถึุปัระสงค�ของบัริษัที่ที่่�วางไว้
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4. สัารสัน์เทัศและกิารสัื�อสัาร 

บัริษัที่ม่่การพััฒนาระบับัสารสนเที่ศและระบับัข้อม่่ลอย่าง 

ตั่อเน้�อง ม่่การจัด้ที่ำข้อม่่ลที่่�สำคัญตั่างๆ อย่างเพั่ยงพัอที่่�จะใช้ื้ 

ในการตััด้สินใจ ในการพิัจารณารายงานการปัระชุื้ม่ของ 

คณะกรรม่การม่ก่ารบันัที่ก่สรุปัความ่เห็นของกรรม่การ ม่ก่ารจัด้เก็บั 

เอกสารเปัน็หม่วด้หม่่ ่การบันัที่ก่บัญัชื้ไ่ด้ป้ัฏิบิัตััติัาม่นโยบัายบัญัช่ื้ 

ตัาม่หลักการบััญชื้่ที่่�รับัรองที่ั�วไปัและเหม่าะสม่กับัลักษณะธุ์ุรกิจ 

ของบัริษัที่ นอกจากน่�บัริษัที่ม่่ระบับัข้อม่่ลสารสนเที่ศที่่� 

เก่�ยวเน้�องกับัการปัฏิิบััตัิงาน การรายงานที่างการเงินและการ 

ด้ำเนินงาน การปัฏิิบััตัิตัาม่นโยบัายและระเบ่ัยบัปัฏิิบััตัิตั่างๆ 

ที่่�ใช้ื้ในการควบัคุม่และด้ำเนินกิจกรรม่ขององค�กร เพั้�อให้ม่ั�นใจ 

ว่าสารสนเที่ศและการส้�อสารที่ั�งภัายในและภัายนอกองค�กร  

สาม่ารถึที่ำให้องค�กรบัรรลุวัตัถึุปัระสงค�และเปั้าหม่าย

5. กิารตุิดตุาม่และประเม่ิน์ผล 

บัริษัที่ม่่ระบับัการติัด้ตัาม่ผ่ลการด้ำเนินงานโด้ยคณะกรรม่การ 

บัริษัที่ ได้้เปัร่ยบัเที่่ยบัผ่ลการด้ำเนินงานว่าเปั็นไปัตัาม่เปั้าหม่าย 

ที่่�กำหนด้อย่างสม่�ำเสม่อ โด้ยคณะกรรม่การบัริษัที่ได้้ม่อบัหม่าย 

ใหค้ณะกรรม่การตัรวจสอบัที่ำหน้าที่่�สอบัที่านการปัระเมิ่นระบับั 

การควบัคุม่ภัายใน เพั้�อให้ระบับัการควบัคุม่ภัายในม่ค่วาม่เพัย่งพัอ 

เหม่าะสม่กับัการด้ำเนินธุ์รุกจิและม่ป่ัระสิที่ธุ์ผิ่ลในการด้ำเนินงาน 

และรายงานให้คณะกรรม่การบัริษัที่และผ่่้ถึ้อหุ้นที่ราบัโด้ย 

คณะกรรม่การตัรวจสอบั ได้้ปัฏิิบััติัหน้าที่่�และแสด้งความ่เห็น 

อย่างเปั็นอิสระภัายใตั้ขอบัเขตั อำนาจหน้าที่่�ที่่�ได้้รับัม่อบัหม่าย 

จากคณะกรรม่การบัริษทัี่ในการช่ื้วยกำกับัด้แ่ลให้การด้ำเนินงาน 

ของบัริษัที่ ปัราศจากความ่ขัด้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น� ม่่บัที่บัาที่ 

หนา้ที่่�ในการสอบัที่านงบัการเงนิ การสอบัที่านรายการระหวา่งกนั  

การสอบัที่านการบัรหิารความ่เส่�ยง การสอบัที่านการปัฏิบิัตััติัาม่ 

กฎหม่าย การสอบัที่านและกำกับัด้แ่ลการตัรวจสอบัภัายใน และ 

การพัิจารณาคัด้เล้อกและเสนอแตั่งตัั�งผ่่้สอบับััญชื้่ปัระจำปัี

คณะกรรม่การบัริษทัี่ม่ค่วาม่เหน็วา่ ในสภัาพัปัจัจบุันับัริษทัี่ม่ร่ะบับั 

การควบัคุม่ภัายในที่่�เพั่ยงพัอและสอด้คล้องกับัแบับัปัระเม่ิน 

การควบัคุม่ภัายในของสำนักงานคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รพััย� 

และตัลาด้หลักที่รัพัย� บัริษัที่ม่่ระบับัการควบัคุม่ภัายในสำหรับั 

เร้�องการที่ำธุุ์รกรรม่กับัผ่่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ กรรม่การ ผ่่้บัริหาร  

หร้อผ่่้ที่่�เก่�ยวข้องกับับัุคคลดั้งกล่าว อย่างเพั่ยงพัอแล้ว รวม่ที่ั�ง 

ม่่ระบับัการตัิด้ตัาม่ควบัคุม่ด้่แลการด้ำเนินงานที่่�จะสาม่ารถึ 

ปั้องกันที่รัพัย�สินของบัริษัที่อันเกิด้จากการที่่�ผ้่่บัริหารนำไปัใชื้ ้

โด้ยม่ิชื้อบัหร้อโด้ยไม่่ม่่อำนาจ 
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การกำากับดำ้แลัการใช้�ข�อม้ลัภายใน 

คณะกรรม่การบัริษัที่ได้้ตัระหนักถึ่งความ่สำคัญของการปั้องกันข้อม่่ลภัายในของบัริษัที่ไปัใชื้้เพั้�อปัระโยชื้น�ส่วนตันเปั็นอย่างยิ�ง  

จ่งม่่การกำหนด้นโยบัายให้ม่่การเก็บัรักษาข้อม่่ลซ่ึ่�งยังมิ่ได้้เปัิด้เผ่ยตั่อสาธุ์ารณชื้นไว้เปั็นความ่ลับั โด้ยกำหนด้ให้รับัร่้เฉพัาะผ่่้ม่่ส่วน 

เก่�ยวข้องเที่่านั�น

ที่ั�งน่� บัริษัที่ได้้แจ้งให้กรรม่การ ผ่่้บัริหาร และผ่่้สอบับััญชื้่ ที่ราบัถึ่งภัาระหน้าที่่�ในการรายงานการถึ้อหลักที่รัพัย�ในบัริษัที่ของตัน  

รวม่ถึ่งบัุคคลที่่�ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับัตันเองด้ังตั่อไปัน่� (1) ค่่สม่รสหร้อผ้่่ที่่�อย่่กินฉันที่�สาม่่ภัรรยา (2) บัุตัรที่่�ยังไม่่บัรรลุนิติัภัาวะ  

(3) นิตัิบัุคคลซึ่่�งตันเอง บัุคคลตัาม่ (1) และ (2) ถึ้อหุ้นรวม่กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิที่ธุ์ิออกเส่ยงที่ั�งหม่ด้ของนิตัิบัุคคลด้ังกล่าว  

ตัลอด้จนรายงานการเปัล่�ยนแปัลงการถึ้อหลักที่รัพัย� ตั่อสำนักงานคณะกรรม่การ ก.ล.ตั. ตัาม่ม่าตัรา 59 และบัที่ลงโที่ษตัาม่ม่าตัรา  

275 แหง่พัระราชื้บัญัญตััหิลกัที่รพััย�และตัลาด้หลกัที่รพััย� พั.ศ. 2535 อก่ที่ั�ง บัรษิทัี่ได้ห้า้ม่ม่ใิหก้รรม่การ ผ่่บ้ัรหิาร ผ่่ส้อบับัญัชื้ ่รวม่ถึง่ 

ค่่บัุคคลที่่�ม่่ความ่สัม่พัันธุ์�กับัตันเอง ที่ำการซ้ึ่�อ ขาย โอน หร้อรับัโอนหลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ โด้ยใช้ื้ข้อม่่ลภัายในซึ่่�งยังม่ิได้้เปิัด้เผ่ย 

ตั่อสาธุ์ารณชื้น รวม่ที่ั�งเพั้�อการซึ่้�อขายหลักที่รัพัย�โด้ยเฉพัาะในชื้่วง 1 เด้้อนก่อนที่่�งบัการเงินเผ่ยแพัร่ตั่อสาธุ์ารณชื้น และกำหนด้ให้ 

คณะกรรม่การและผ่่บ้ัริหารระดั้บัสง่แจ้งต่ัอเลขานุการบัริษทัี่ (ผ้่่ที่่�คณะกรรม่การม่อบัหม่าย) ลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั กอ่นจะซ้ึ่�อจะขาย 

หลกัที่รพััย�ของบัรษิทัี่ สำหรบัักรณท่ี่่�กรรม่การ ผ่่บ้ัรหิาร และผ่่ส้อบับัญัชื้ ่รวม่ถึง่บัคุคลที่่�ม่ค่วาม่สมั่พันัธุ์�กบััตันเองที่ำการซึ่้�อ ขาย โอน หรอ้ 

รับัโอนหลักที่รัพัย�ของบัริษัที่ที่่�ไม่่เข้าข่ายกรณ่ข้างต้ัน ให้รายงานต่ัอสำนักงานคณะกรรม่การ ก.ล.ตั. และตัลาด้หลักที่รัพัย�ทุี่กครั�ง 

ที่่�ที่ำการซึ่้�อ ขาย โอน หรอ้รบััโอนหลกัที่รพััย�ดั้งกลา่วภัายใน 3 วนัที่ำการ นบััแตัว่นัที่่�เกดิ้รายการข่�น โด้ยม่ก่ารรายงานการถึอ้หลักที่รพััย� 

ของคณะกรรม่การและผ่่้บัริหารในที่่�ปัระชืุ้ม่คณะกรรม่การบัริษัที่ ในแตั่ละไตัรม่าส เพั้�อให้ที่ราบัความ่เคล้�อนไหวในการถึ้อหุ้นบัริษัที่ 

ของคณะกรรม่การและคณะกรรม่การบัริหาร

สำหรับัในส่วนของพันักงาน บัริษัที่ได้้กำหนด้เร้�องน่�ไว้เปั็นหัวข้อหน่�งของจรรยาบัรรณที่่�พันักงานพั่งย่ด้ถึ้อปัฏิิบััตัิโด้ยม่ิให้พันักงาน 

แสวงหาผ่ลปัระโยชื้น�ให้ตันเองและผ่่้ที่่�เก่�ยวข้อง จากตัำแหน่งหน้าที่่�การงานและข้อม่่ลอันเปั็นความ่ลับัของบัริษัที่ 

ที่ั�งน่� หากพับัว่า บัุคคลข้างตั้นได้้นำข้อม่่ลภัายในของบัริษัที่ไปัใชื้้เพั้�อปัระโยชื้น�ส่วนตัน บัริษัที่ถึ้อว่าบัุคคลด้ังกล่าวม่่ความ่ผ่ิด้ที่างวินัย 

อย่างร้ายแรงและจะถึ่กลงโที่ษตัาม่ข้อบัังคับัพันักงานของบัริษัที่ตั่อไปั 

กิารแตุ่งตุั�งและพัิจารณาคั่าตุอบแทัน์ของผู้สัอบบัญชำี

คณะกรรม่การตัรวจสอบัพัจิารณาคณุสม่บัตััแิละการปัฏิบิัติัังานของผ่่ส้อบับัญัชื้ ่และเสนอตัอ่คณะกรรม่การในการแตัง่ตัั�งผ่่ส้อบับัญัชื้ ่

ของบัรษัิที่ในแตัล่ะปั ีรวม่ถ่ึงคา่ตัอบัแที่นของผ่่ส้อบับัญัชื้ ่โด้ยผ้่่สอบับัญัชื้ท่ี่่�ได้รั้บัการเสนอแต่ังตัั�งเปัน็ผ้่่สอบับัญัชื้ท่ี่่�ได้รั้บัความ่เห็นชื้อบั 

จากสำนักงาน ก.ล.ตั. เพั้�อเสนอขออนุม่ัตัิจากที่่�ปัระชืุ้ม่ผ่่้ถึ้อหุ้น 

ในรอบัปัี 2564 ค่าตัอบัแที่นของผ่่้สอบับััญชื้่ ปัระกอบัด้้วย

1. ค่าตอบแทัน์จากิกิาริสัอบบัญ่ช่ี (Audit Fees)

 ในปัี 2564 บัริษัที่จ่ายค่าตัอบัแที่นการสอบับััญชื้่ให้แก่ บัริษัที่ สำนักงาน อ่วาย จำกัด้ จำนวน 1.00 ล้านบัาที่ (ไม่่รวม่ 

 ค่าธุ์รรม่เน่ยม่วิชื้าชื้่พั และค่าใชื้้จ่ายอ้�นๆ ตัาม่ที่่�เกิด้ข่�นจริง) 
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 ที่ั�งน่� บัรษิทัี่ สำนักงาน อว่าย จำกัด้ และผ่่ส้อบับัญัชื้ท่ี่่�เสนอแต่ังตัั�งเปัน็ผ่่ส้อบับัญัชื้ข่องบัริษทัี่และบัริษทัี่ยอ่ย ไม่ม่่ค่วาม่สัม่พันัธุ์� 

 หร้อส่วนได้้เส่ยกับับัริษัที่/บัริษัที่ย่อย/ผ่่้บัริหาร/ผ่่้ถึ้อหุ้นรายใหญ่ หร้อผ้่่ที่่�เก่�ยวข้องกับับัุคคลด้ังกล่าว ในลักษณะท่ี่�จะม่่ 

 ผ่ลกระที่บัตั่อการปัฏิิบััตัิหน้าที่่�อย่างเปั็นอิสระ

2. ค่าบริิกิาริอ่�น์ (Non-Audit Fees)

 บัริษัที่ม่่การจ่ายค่าธุ์รรม่เน่ยม่วิชื้าชื้่พัและค่าบัริการอ้�นๆ เปั็นเงิน 0.24 ล้านบัาที่ ได้้แก่ ค่าสอบัที่านรายงานปัระจำปัี และ 

 ค่าบัริการตัรวจสอบัผ่ลการด้ำเนินงานเพั้�อใชื้้สิที่ธิุ์ยกเว้นภัาษ่เงินได้้นิตัิบุัคคลตัาม่ข้อกำหนด้ในบััตัรส่งเสริม่การลงทีุ่น  

 ในปัี 2564
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รายการระหว่างกัน

รายชื้้�อของกิจการท่ี่� เก่�ยวข้องกัน ลักษณะความ่สัม่พัันธุ์� 

ข้อม่่ลรายการระหว่างกันรวม่ถึ่งนโยบัายในการกำหนด้ราคา 

ตัาม่ปัระเภัที่ของรายการค้า ได้้ถึ่กเปิัด้เผ่ยไว้ในหม่ายเหตุั 

ปัระกอบังบัการเงินปัระจำปีั สิ�นสุด้วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 

ภัายใตัห้ม่ายเหตัปุัระกอบังบัการเงนิ ขอ้ 6 รายการธุ์รุกจิกับักจิการ 

ที่่�เก่�ยวข้องกัน โด้ยบัริษัที่ได้้ด้ำเนินการตัาม่นโยบัาย ด้ังตั่อไปัน่� 

น์โยบายและคัวิาม่จำาเป็น์ของรายกิารระห้วิ่างกิัน์ 

การด้ำเนินธุุ์รกรรม่ระหว่างบัริษัที่ และบัริษัที่ท่ี่�เก่�ยวข้องกัน 

เปั็นสิ�งที่่�หล่กเล่�ยงได้้ยากและถ้ึอเป็ันการด้ำเนินธุุ์รกิจตัาม่ปักติั  

โด้ยรายการระหว่างกันที่่�เกิด้ข่�น ส่วนใหญ่เปั็นการให้บัริการ 

ที่างด้า้นขอ้ม่ล่ และ/หรอ้ การใหบ้ัรกิารที่างลขิสทิี่ธุ์ิ� รวม่ถึง่การซึ่้�อ 

ขายอุปักรณ�คอม่พัวิเตัอร�ตั่างๆ ซึ่่�งสนับัสนนุธุ์ุรกิจปักตัิ โด้ยราคา 

ซึ่้�อและขายสินค้าจะกำหนด้จากราคาตัาม่ปักติัของธุ์ุรกิจหร้อ 

เปั็นราคาที่่�อ้างอิงกับัราคาตัลาด้ ที่ั�งน่� บัริษัที่ได้้พัิจารณารายการ 

ระหว่างกันอย่างรอบัคอบั อย่างม่่เหตัุผ่ลและเปั็นอิสระ โด้ย 

คำน่งถึ่งปัระโยชื้น�ส่งสุด้ของบัริษัที่ 

คัวิาม่จำาเป็น์และคัวิาม่สัม่เห้ตุุสัม่ผล 
ของรายกิารระห้วิ่างกิัน์

คณะกรรม่การตัรวจสอบัของบัรษิทัี่ ได้้พัจิารณาข้อม่ล่ที่่�เก่�ยวข้องกนั 

กับัรายการระหว่างกันและม่่ความ่เห็นว่า รายการระหว่างกัน 

ม่่ความ่จำเปั็น และม่่ความ่สม่เหตัุสม่ผ่ลของการที่ำรายการ 

เพั้�อก่อให้เกิด้ปัระโยชื้น�สง่สุด้ของบัริษทัี่ ถึอ้ว่าเป็ันไปัตัาม่ลักษณะ 

การปัระกอบัธุ์รุกจิที่ั�วไปั และเปัน็รายการที่่�เกดิ้ข่�นตัาม่ราคาตัลาด้ 

หร้อราคายุตัิธุ์รรม่ และไม่่ม่่ความ่แตักตั่างจากการขายหร้อ 

ซึ่้�อกับับัุคคลภัายนอกอ้�น

ขั�น์ตุอน์กิารอน์ุม่ัตุิกิารทัำารายกิารระห้วิ่างกิัน์

สำหรับัขั�นตัอนการอนุมั่ตัิการที่ำรายการระหว่างกันในทีุ่กๆ  

รายการค้าที่่�เปั็นรายการกับับัุคคลและ/หร้อกิจการที่่�เก่�ยวข้อง 

กันได้้ผ่่านการพัิจารณาอนุมั่ตัิท่ี่�เหม่าะสม่ภัายใต้ักฎเกณฑิ�ตัาม่ 

พัระราชื้บัญัญัตัหิลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� พั.ศ. 2535 และ 

ข้อบัังคับั ปัระกาศ คำสั�ง หร้อข้อกำหนด้ของตัลาด้หลักที่รัพัย� 

และคณะกรรม่การกำกับัหลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย�  

(ก.ล.ตั.) ว่าด้้วยเร้�องการที่ำรายการที่่�เก่�ยวโยงกันของบัริษัที่ 

จด้ที่ะเบัย่น ที่ั�งน่� กรรม่การที่่�ม่ส่่วนได้ส้ว่นเส่ยกบััรายการด้งักลา่ว  

จะได้้งด้ออกเส่ยงในการอนุมั่ตัิการที่ำรายการดั้งกล่าว ที่ั�งน่�  

บัริษัที่ได้้รวบัรวม่และนำเสนอธุ์ุรกรรม่หร้อการที่ำรายการ 

เก่�ยวโยงกันของบัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยนให้คณะกรรม่การตัรวจสอบั  

สอบัที่านทีุ่กไตัรม่าส (post audit) เพั้�อให้มั่�นใจว่า รายการ 

ที่่�เกิด้ข่�นเป็ันไปัตัาม่ราคาตัลาด้หร้อราคายุตัิธุ์รรม่และไม่่ม่ ่

ความ่แตักตั่างกับัรายการที่่�ที่ำกับับัุคคลภัายนอกตัาม่คำแนะนำ 

ที่่�ระบุัในม่าตัรา 89/12(1) แก้ไขเพัิ�ม่เตัิม่โด้ยพัระราชื้บััญญัตั ิ

หลักที่รัพัย�และตัลาด้หลักที่รัพัย� (ฉบัับัที่่� 4) พั.ศ. 2551

แน์วิโน์้ม่กิารทัำารายกิารระห้วิ่างกิัน์ใน์อน์าคัตุ

รายการระหว่างกันของบัริษัที่ที่่�เกิด้ข่�นและอาจเกิด้ข่�นต่ัอไปั 

ในอนาคตัจะเป็ันรายการที่่�เป็ันไปัตัาม่ปักตัขิองธุ์รุกจิ ไม่่ม่ก่ารถ่ึายเที่ 

ผ่ลปัระโยชื้น� ระหว่างบัริษัที่กับับัุคคลหร้อกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน  

ที่ั�งน่� บัริษัที่ได้้แตั่งตัั�งคณะกรรม่การตัรวจสอบัให้เปั็นผ่่้ด้ำเนิน 

การตัรวจสอบัและพัจิารณาเปัดิ้เผ่ยขอ้ม่ล่ของรายการระหวา่งกนั 

หรอ้รายการที่่�อาจม่่ความ่ขดั้แย้งที่างผ่ลปัระโยชื้น�ให้ม่ค่วาม่ถึก่ต้ัอง 

และครบัถ้ึวน ตัาม่กฎหม่ายว่าด้้วยหลักที่รพััย�และตัลาด้หลักที่รพััย� 

และขอ้บังัคบัั ปัระกาศ คำสั�ง หรอ้ขอ้กำหนด้ของตัลาด้หลกัที่รพััย� 

แห่งปัระเที่ศไที่ย ตัลอด้จนการปัฏิิบััตัิตัาม่ข้อกำหนด้เก่�ยวกับั 

การเปัิด้เผ่ยข้อม่่ลการที่ำรายการเก่�ยวโยงและการได้้ม่าหร้อ 

จำหน่ายที่รัพัย�สิน และตัาม่ม่าตัรฐานการบััญชื้่ที่่�กำหนด้โด้ย 

สม่าคม่นักบััญชื้่และผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตัแห่งปัระเที่ศไที่ย 
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รายการระหว่างกัน

(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

1. บัริษัที่ 
ด้่ แอนด้� บั่  
(ปัระเที่ศไที่ย)  
จำกัด้

เปั็นผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่ก่รรม่การร่วม่กัน 
โด้ย BOL ถึ้อหุ้น 
คิด้เปั็นร้อยละ 
100
ณ วันที่่� 
31 ธุ์นัวาคม่ 2564

ราย์ได้

1. รายได้้จาก 
 การให้บัริการ 
 ข้อม่่ล

4.55 รายได้้จากการให้บัรกิารข้อม่ล่ และรายได้้ 
จากการให้บัริการนำเข้าข้อม่่ล รวม่ถ่ึง  
ตัรวจสอบั ด้่แลรักษาระบับั และบัริการ 
ด้้าน Back Office เป็ันรายการด้ำเนิน 
ธุ์ุรกิจปักตัิ และเป็ันปัระโยชื้น�ตั่อการ 
ด้ำเนนิงานของบัรษิทัี่ อตััราคา่บัรกิารและ 
เง้�อนไขการชื้ำระเงินปักตัิ เชื้่นเด้่ยวกับั 
บัุคคลภัายนอก

2. รายได้้จาก 
 การให้บัริการ 
 นำเข้าข้อม่่ล  
 ตัรวจสอบั  
 ด้่แลรักษา 
 ระบับั และ 
 บัริการด้้าน  
 Back Office

5.88

ราย์จ่าย์

ค่าบัริการข้อม่่ล 
รายงาน เพั้�อใชื้ ้
ในกิจการที่างด้้าน 
การขายของบัริษทัี่

0.11 ค่าบัริการข้อม่่ลรายงาน เปั็นรายการที่่�ม่่ 
ความ่จำเปั็นตั่อการด้ำเนินงานที่างธุ์ุรกิจ 
ปักตัิของบัริษัที่

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุ์ุรกิจปักตัิ และสนับัสนุน 
ธุ์ุรกิจปักตัิ โด้ยคำน่งถึ่งผ่ลปัระโยชื้น�ของ 
บัรษิทัี่ อตััราคา่บัรกิารเปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไข 
สญัญา ไม่แ่ตักต่ัางจากการที่ำรายการกับั 
บัคุคลที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจง่ม่ค่วาม่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

2. บัริษัที่ 
บั่โอแอล ด้ิจิตัอล  
จำกัด้

เปั็นผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่่กรรม่การ 
ร่วม่กัน 
โด้ย BOL ถึ้อหุ้น 
คิด้เปั็นร้อยละ  
100
ณ วันที่่� 31 
ธุ์ันวาคม่ 2564

ราย์ได้

1. รายได้้จาก 
 การให้บัริการ 
 ข้อม่่ล

0.53 รายได้้จากการให้เชื้่าอุปักรณ�สำนักงาน,  
อุปักรณ�คอม่พัิวเตัอร� และโปัรแกรม่ 
คอม่พัิ ว เ ตัอร� เ พั้� อ ใ ชื้้ ใ นส ำนั ก ง าน  
เปั็นรายการด้ำเนินธุ์ุรกิจปักตัิ เปั็นอัตัรา 
ตัาม่เง้�อนไขการชื้ำระเงินปักติั เช่ื้นเด่้ยวกับั 
บัุคคลภัายนอก

2. รายได้้จาก 
 การให้เชื้่า 
 อุปักรณ� 
 สำนักงาน, 
 อุปักรณ� 
 คอม่พัิวเตัอร� 
 และโปัรแกรม่ 
 คอม่พัิวเตัอร�

0.28

สรุปัรายการธุ์ุรกิจท่ี่�ม่่สาระสำคัญท่ี่�เกิด้ข่�นในเด้้อน ม่กราคม่ - ธุ์ันวาคม่ ปัี 2564 สำหรับับัุคคลหร้อกิจการที่่�เก่�ยวข้องกัน  

(ตัาม่หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเฉพัาะกิจการ)
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

2. บัริษัที่ 
บั่โอแอล ด้ิจิตัอล  
จำกัด้ (ตั่อ)

3. รายได้้ค่าจ้าง 
 ในการพััฒนา 
 ระบับั  
 Matchlink

1.30

ราย์จ่าย์

ค่าลขิสทิี่ธุ์ิ�จาก 
การใชื้้ระบับั 
MatchLink เพั้�อ 
ให้บัริการล่กค้า

0.63 คา่ลขิสทิี่ธุ์ิ�จากการใชื้ร้ะบับัเพั้�อใหบ้ัรกิาร 
ล่กค้า และค่าบัริการอ้�นที่่�เก่�ยวข้องกัน  
เป็ันรายการที่่�ม่ค่วาม่จำเป็ันต่ัอการด้ำเนิน 
งานที่างธุ์ุรกิจปักตัิของบัริษัที่

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุ์ุรกิจปักตัิ อัตัราค่าบัริการ 
เป็ันไปัตัาม่เง้�อนไขสญัญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับัุคคล 
ที่ั�วไปั รายการด้ังกล่าวจ่งม่่ความ่จำเปั็น 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

3. บัริษัที่ 
กลุ่ม่แอด้วานซึ่�  
ร่เสิร�ชื้ จำกัด้

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่่กรรม่การร่วม่กัน
เปั็นผ่่้ถึ้อหุ้น 
รายใหญ่ของ BOL  
โด้ยถึ้อหุ้นคิด้เปั็น 
ร้อยละ 16.42 
ณ วันที่่� 31  
ธุ์ันวาคม่ 2564

ราย์จ่าย์

1. ค่าบัริการ  
 เชื้่น ระบับั 
 วเิคราะห�ข้อม่ล่,  
 จัด้การด้้าน 
 บััญชื้่การเงิน  
 และปัรับัปัรุง 
 ฐานข้อม่่ล  
 เปั็นตั้น  
 รวม่ที่ั�ง 
 ค่าธุ์รรม่เน่ยม่ 
 ในการใชื้้สิที่ธุ์ิ

4.77 ค่าบัริการในการวิเคราะห�ข้อม่่ล จัด้การ 
ด้า้นบัญัชื้ก่ารเงนิ และปัรบััปัรุงฐานขอ้ม่ล่  
เป็ันรายการที่่�จะก่อให้เกดิ้รายได้้แก่บัริษทัี่ 
ในอนาคตั ซึ่่�งเป็ันธุ์ุรกิจที่่�เก่�ยวเน้�องกับั 
ธุ์ุรกิจเดิ้ม่ที่่�ม่่อย่่เป็ันการเพัิ�ม่ม่่ลค่าสินค้า 
ที่่�บัริษัที่ม่่อย่่แล้ว

2. ค่าบัริการด้้าน  
 Back Office  
 และอ้�นๆ ได้้แก่ 
 งานด้้านระบับั 
 เงินเด้้อน,  
 กฎหม่าย, 
 จด้ที่ะเบั่ยน 
 บัรษิทัี่ เป็ันต้ัน

3.70 ค่าบัริการงานตั่างๆ ด้้าน Back Office  
เชื้่น งานด้้านระบับัเงินเด้้อน, กฎหม่าย  
และอ้�นๆ และค่าจด้ที่ะเบัย่นบัริษทัี่หากใช้ื้ 
นโยบัาย Outsourcing จะที่ำให้บัริษัที่ 
ได้รั้บัปัระโยชื้น�และคุ้ม่คา่กวา่การที่่�บัรษิทัี่ 
จะตัอ้งว่าจา้งบุัคลากรในสาขาอาชื้พ่ันั�นๆ  
เพั้�อเปั็นพันักงานของบัริษัที่โด้ยตัรง

3. ค่าลิขสิที่ธุ์ิ� 
 การใชื้้ 
 โปัรแกรม่ 
 บััญชื้่

2.30 ค่าลิขสทิี่ธุ์ิ�การใช้ื้โปัรแกรม่บัญัชื้ต่ัาม่สญัญา 
อนญุาตัให้ใช้ื้เป็ันรายการที่่�ม่ค่วาม่จำเป็ัน 
ตั่อการด้ำเนินงานที่างธุ์ุรกิจของบัริษัที่
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(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

3. บัริษัที่ 
กลุ่ม่แอด้วานซึ่�  
ร่เสิร�ชื้ จำกัด้ (ตั่อ)

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุ์ุรกิจปักตัิ และสนับัสนุน 
ธุ์รุกจิปักตั ิอตััราค่าบัรกิารเป็ันไปัตัาม่เง้�อนไข 
สญัญา และราคาตัลาด้ไม่่แตักต่ัางจากการ 
ที่ำรายการกบัับัคุคลที่ั�วไปั รายการด้งักล่าว 
จ่งม่่ความ่จำเปั็นและสม่เหตัุสม่ผ่ล

4. บัริษัที่ 
ข้อม่่ลเครด้ิตั 
แห่งชื้าตัิ จำกัด้

เปั็นผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่ก่รรม่การร่วม่กัน 
โด้ย BOL ถึ้อหุ้น 
คิด้เปั็นร้อยละ  
12.25 
ณ วันที่่� 31  
ธุ์ันวาคม่ 2564

ราย์ได้

1. รายได้้ค่าสิที่ธุ์ ิ
 และค่าบัริการ 
 ตัาม่สัญญา 
 ที่่�ตักลงกัน  
 และรายได้้ 
 จากการให้ 
 บัริการข้อม่่ล

35.87 รายได้้ค่าบัริการตัาม่สัญญา และรายได้ ้
จากการให้บัริการข้อม่ล่ เป็ันรายการด้ำเนิน 
ธุ์รุกจิปักตั ิและเป็ันปัระโยชื้น�ต่ัอการด้ำเนนิ 
งานของบัริษัที่ อัตัราค่าบัริการและ 
ค่าธุ์รรม่เน่ยม่ได้้ถึ่กกำหนด้ไว้ในสัญญา 
รวม่ถึ่งรายได้้เงินปัันผ่ลรับัเปั็นไปัตัาม่ 
อัตัราที่่�ปัระกาศจ่าย

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการสนับัสนุนธุ์ุรกิจปักติั โด้ย 
คำน่งถ่ึงผ่ลปัระโยชื้น�ของบัริษัที่ อัตัรา 
ค่าบัริการเปั็นไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา 
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับัุคคล 
ที่ั�วไปั และเงินปัันผ่ลที่่�ได้้รับัเปั็นไปัตัาม่ 
สัด้ส่วนการถึ้อหุ้นในอัตัราเด้่ยวกันกับั 
ผ่่้ถึ้อหุ้นรายอ้�น รายการด้ังกล่าวจ่งม่ ่
ความ่จำเปั็นและสม่เหตัุสม่ผ่ล 

2. รายได้้ 
 เงินปัันผ่ลรับั

27.56

5. บัริษัที่ 
ด้าตั้าวัน เอเชื้่ย  
(ปัระเที่ศไที่ย)  
จำกัด้

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นร่วม่กัน ราย์ได้

รายได้้ตัาม่สัญญา 
อนุญาตัให้ใชื้้สิที่ธุ์ ิ
ระบับัวิเคราะห� 
ฐานข้อม่่ลธุ์ุรกิจ

0.61 รายได้้ตัาม่สัญญาอนุญาตัให้ใชื้้สิที่ธุ์ิ 
ระบับัวิเคราะห�ฐานข้อม่ล่ธุุ์รกิจเป็ันอัตัรา 
ตัาม่ราคาตัลาด้และเป็ันเง้�อนไขการชื้ำระเงนิ 
ปักตัิ เชื้่นเด้่ยวกับับัุคคลภัายนอก 

ราย์จ่าย์

1. ค่าบัำรุงรักษา 
 อุปักรณ�และ 
 โปัรแกรม่ 
 คอม่พัิวเตัอร�  
 เพั้�อให้บัริการ 
 ล่กค้าของ 
 บัริษัที่

0.60 ค่าบัำรุงรักษาอุปักรณ�และโปัรแกรม่ 
คอม่พัิวเตัอร� ค่าบัริการห้องปัระชืุ้ม่และ 
ค่าไฟฟ้าห้องปัฏิิบััตัิการคอม่พัิวเตัอร�และ 
ค่าซึ่้�ออุปักรณ�คอม่พัิวเตัอร� เป็ันรายการ 
ที่่�ม่่ความ่จำเปั็นตั่อการด้ำเนินธุ์ุรกิจของ 
บัริษัที่ อัตัราค่าบัริการและเง้�อนไขการ 
ชื้ำระเงิน ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการ
กับับัุคคลภัายนอก
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

5. บัริษัที่ 
ด้าตั้าวัน เอเชื้่ย  
(ปัระเที่ศไที่ย)  
จำกัด้ (ตั่อ)

2. ค่าบัริการ 
 ห้องปัระชืุ้ม่ 
 และค่าไฟฟ้า 
 ห้องปัฏิบิัติััการ 
 คอม่พัิวเตัอร�

3.56 ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจ่งม่่ความ่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล3. ซึ่้�ออุปักรณ� 

 คอม่พัิวเตัอร� 
 และอ้�นๆ เพั้�อ 
 ใช้ื้ในสำนักงาน

0.25

6. บัริษัที่
เวนเจอร� โพัรไฟล� 
จำกัด้

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นและม่่
กรรม่การร่วม่กัน

ราย์จ่าย์

1. ค่าเชื้่าและ 
 ค่าบัริการ

0.53 ค่าเชื้่าและค่าบัริการตั่างๆ เปั็นรายการที่่�
ม่่ความ่จำเป็ันตั่อการด้ำเนินธุ์ุรกิจของ
บัริษัที่ อัตัราค่าบัริการและเง้�อนไขการ
ชื้ำระเงิน ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการ
กับับัุคคลภัายนอก

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการด้งักล่าวจง่ม่่ความ่จำเป็ันและ 
สม่เหตัุสม่ผ่ล

2. ค่า 
 สาธุ์ารณป่ัโภัค  
 ได้้แก่ ค่าไฟฟ้า, 
 ค่าน�ำปัระปัา

0.63

7. บัริษัที่ 
เอเน็ตั จำกัด้

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นและม่่
กรรม่การร่วม่กัน

ราย์จ่าย์

ค่าเชื้่าใชื้้บัริการ 
อินเตัอร�เน็ตั และ 
อ้�นๆ ได้้แก่  
Leased Line  
และค่า Domain  
เปั็นตั้น

0.43 บัริษัที่ใชื้้บัริการ Domain และ Lease  
Line ในการ Access ระบับั Internet 
ในการด้ำเนินธุ์ุรกิจปักติั เปั็นอัตัราตัาม่ 
ราคาตัลาด้ และเป็ันเง้�อนไขการชื้ำระเงิน 
ปักตัิ เชื้่นเด้่ยวกับับัุคคลภัายนอก

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการด้งักล่าวจง่ม่่ความ่จำเป็ันและ 
สม่เหตัุสม่ผ่ล
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(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

8. บัริษัที่ 
เอบัิคส� 
ด้่เวลลอปัเม่นตั�  
จำกัด้

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่ก่รรม่การร่วม่กัน
โด้ย BOL ถึอ้หุน้ 
คดิ้เป็ันร้อยละ 20 
ณ วันที่่� 31 
ธุ์ันวาคม่ 2564

ราย์ได้

รายได้้เงนิปัันผ่ลรบัั 0.36 รายได้้เงินปัันผ่ลรับัเปั็นไปัตัาม่อัตัรา 
ที่่�ปัระกาศจ่าย

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นเงินปัันผ่ลที่่�ได้้รับัตัาม่สัด้ส่วนการ 
ถึอ้หุน้ในอตััราเด้ย่วกนักบััผ้่่ถึอ้หุน้รายอ้�น

9. บัริษัที่ 
เอสว่โอเอ จำกัด้  
(ม่หาชื้น)

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นร่วม่กัน ราย์ได้

รายได้้ตัาม่สัญญา
อนุญาตัให้ใชื้้สิที่ธุ์ิ
ระบับัวิเคราะห�
ฐานข้อม่่ลธุ์ุรกิจ

0.59 รายได้ต้ัาม่สัญญาอนุญาตัให้ใช้ื้สทิี่ธิุ์ระบับั
วิเคราะห�ฐานข้อม่่ลธุ์ุรกิจ รวม่ถึ่งค่า 
สนับัสนุนการจัด้ที่ำของขวัญปัีใหม่่ เปั็น
อตััราตัาม่ราคาตัลาด้ และเป็ันเง้�อนไขการ
ชื้ำระเ งินปักตัิ  เ ช่ื้นเ ด่้ยวกับับัุคคล
ภัายนอก

ราย์จ่าย์

1. ค่าบัำรุงรักษา 
 อุปักรณ�และ 
 โปัรแกรม่ 
 คอม่พัิวเตัอร�  
 เพั้�อให้บัริการ 
 ล่กค้าของ 
 บัริษัที่

0.01 ค่าซ้ึ่�ออุปักรณ�คอม่พิัวเตัอร� เป็ันรายการ 
ที่่�ม่่ความ่จำเปั็นตั่อการด้ำเนินธุ์ุรกิจของ 
บัริษัที่ อัตัราค่าบัริการและเง้�อนไขการ 
ชื้ำระเงิน ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการ 
กับับัุคคลภัายนอก

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับัุคคล 
ที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจ่งม่่ความ่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

2. ค่าสนับัสนุน 
 การจัด้ที่ำ 
 กิจกรรม่

0.03

3. ซึ่้�ออุปักรณ� 
 คอม่พัิวเตัอร� 
 และอ้�นๆ 
 เพั้�อใชื้ ้
 ในสำนักงาน

0.26

10. บัริษัที่ 
เออาร�ไอพั่ จำกัด้  
(ม่หาชื้น)

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้นและ 
ม่ก่รรม่การร่วม่กัน

ราย์ได้

รายได้้จากการ 
ให้บัริการข้อม่่ล

1.49 รายได้้จากการให้บัรกิารข้อม่ล่ เป็ันรายการ 
ด้ำเนินธุ์ุรกิจปักตัิ และเปั็นปัระโยชื้น�ตั่อ 
การด้ำเนินงานของบัริษทัี่ อตััราคา่บัรกิาร 
และเง้�อนไขการชื้ำระเงินปักติั เช่ื้นเด้ย่วกับั 
บัุคคลภัายนอก
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

10. บัริษัที่ 
เออาร�ไอพั่ จำกัด้  
(ม่หาชื้น) (ตั่อ)

ราย์จ่าย์

ค่าโฆษณาตัาม่ 
ส้�อสิ�งพัิม่พั� 
ส้�อออนไลน�ตั่างๆ  
และกิจกรรม่ 
ปัระชื้าสัม่พัันธุ์�
ที่างการตัลาด้

2.56 ค่าใช้ื้บัริการด้้านโฆษณาตัาม่ส้�อสิ�งพัิม่พั�  
ส้�อออนไลน� และกิจกรรม่ปัระชื้าสัม่พัันธุ์� 
ที่างการตัลาด้ เปั็นอัตัราตัาม่ราคาตัลาด้  
และเป็ันเง้�อนไขการชื้ำระเงินปักติั เช่ื้น 
เด้่ยวกับับัุคคลภัายนอก 

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจ่งม่่ความ่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

11. บัริษัที่ 
เอไอ แล็บั จำกัด้

เปั็นผ่่้ถึ้อหุ้น 
และม่่กรรม่การ 
ร่วม่กัน 
โด้ย BOL ถ้ึอหุน้ 
คิด้เปั็นร้อยละ  
19.00 
ณ วันที่่� 31  
ธุ์ันวาคม่ 2564

ราย์จ่าย์

ค่าพััฒนาระบับั 1.45 ค่าบัรกิารในการพัฒันาระบับั เป็ันรายการ 
ที่่�จะก่อให้เกิด้รายได้้แก่บัริษัที่ในอนาคตั  
ราคาที่่�เร่ยกเก็บัเป็ันราคาที่่�สม่เหตุัสม่ผ่ล  
เพั้�อปัระโยชื้น�ในการด้ำเนินธุ์ุรกิจของ 
บัริษัที่ 

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้  
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจ่งม่่ความ่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

12. บัริษัที่ 
ไอที่่ ซึ่ิตั่� จำกัด้  
(ม่หาชื้น)

ม่่ผ่่้ถึ้อหุ้น 
ที่างอ้อม่

ราย์จ่าย์

1. ซึ่้�ออุปักรณ� 
 คอม่พัิวเตัอร� 
 และอ้�นๆ

0.04 การซ้ึ่�ออุปักรณ�คอม่พิัวเตัอร� เป็ันอัตัรา
ตัาม่ราคาตัลาด้ และเปัน็เง้�อนไขการชื้ำระ
เงินปักตัิ เชื้่นเด้่ยวกับับัุคคลภัายนอก

ค์วิาม่เห็น่กรรม่การตรวิจสอบ
เปั็นรายการธุุ์รกิจปักติั อัตัราค่าบัริการ 
เปัน็ไปัตัาม่เง้�อนไขสัญญา และราคาตัลาด้ 
ไม่่แตักตั่างจากการที่ำรายการกับับุัคคล 
ที่ั�วไปั รายการดั้งกล่าวจ่งม่่ความ่จำเป็ัน 
และสม่เหตัุสม่ผ่ล

 เพั้�อใชื้้ใน 
 สำนักงานและ 
 เพั้�อเปั็นของ 
 อภัินันที่นา 
 การแก่ล่กค้า
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(หนำ�วัย : ลู��นำบ�ท)

ลำาดับั
บัุคัคัลที่่�อาจ 

ม่คัวามขัดแย�ง
ลักษณะ 

คัวามสัมพิันธ์
ลักษณะรายการ

จำานวนเงิน 
(ล�านบัาที่) คัวามจำาเป็นและสมเหตุสมผู้ล
รับั จ่าย 

12. บัริษัที่ 
ไอที่่ ซึ่ิตั่� จำกัด้  
(ม่หาชื้น) (ตั่อ)

2. ซึ่้�ออุปักรณ� 
 คอม่พัิวเตัอร� 
 และอ้�นๆ 
 เพั้�อใชื้้ใน 
 สำนักงาน

0.15

79.02 22.00
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายลัะเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษัท่ย่อย

บริษัทัย่อย 

- บัริษัที่ ด้่ แอนด้� บั่ (ปัระเที่ศไที่ย) จำกัด้ 

- บัริษัที่ บั่โอแอล ด้ิจิตัอล จำกัด้

คัณะกิรรม่กิารบริษัทัย่อย

1. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ ปัระธุ์านกรรม่การ

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ กรรม่การ

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล กรรม่การ

4. นางสาวม่่นา อิงค�ธุ์เนศ (1) กรรม่การ

รายชำื�อกิรรม่กิารและผู้ม่่อำาน์าจคัวิบคัุม่บริษัทั

ลำาดับั ชื�อ - สกุล BOL D&B (Thailand) BOL Digital

1. นายม่ินที่ร� อิงค�ธุ์เนศ /, // x, / x, /

2. นางสาวชื้ไม่พัร อภัิกุลวณิชื้ /, // / /

3. นายชื้ัยพัร เก่ยรตัินันที่วิม่ล /, // / /

4. นางสาวม่่นา อิงค�ธุ์เนศ (1) /, // / /

(1) แตั่งตัั�งเปั็นกรรม่การบัริษัที่ย่อยแที่นนางสาวกัลยพััลญ� บั่รณารม่ย� เม่้�อวันที่่� 4 ม่กราคม่ 2565

หม่ายเหตัุ x = ปัระธุ์านกรรม่การ / = กรรม่การ // = ผ่่้บัริหาร
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3
งบกั�ริเงิน
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษััที่ บิซิิเนสำ อำอำนไลน์ จำากัด (มหาชีน)  
และบริษััที่ย่อำย
รายงานของผู้้�สอบับัญัชร่บััอนญุาต และงบัการเงินรวม
31 ธันวาคัม 2564



147 One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญข�อม้ลังบการเงิน

รายงานของผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั 148

งบัแสด้งฐานะการเงิน 152

งบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จ 154
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รายงิานขอำงิผู้้�สอบับััญช่รับัอนุญาต

เสนอต่อผู้้�ถืือห้�นของบริษัท่ บิซ่ิเนส ออนไลัน์ จำากัดำ (มหาช้น)

ค์วิาม่เห็น่

ข้าพัเจ้าได้้ตัรวจสอบังบัการเงินรวม่ของบัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) และบัริษัที่ย่อย (กลุ่ม่บัริษัที่) ซึ่่�งปัระกอบัด้้วย 

งบัแสด้งฐานะการเงินรวม่ ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 งบักำไรขาด้ทีุ่นเบั็ด้เสร็จรวม่ งบัแสด้งการเปัล่�ยนแปัลงส่วนของผ่่้ถึ้อหุ้นรวม่ 

และงบักระแสเงินสด้รวม่สำหรับัปัีสิ�นสุด้วันเด้่ยวกัน และหม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินรวม่ รวม่ถึ่งหม่ายเหตัุสรุปันโยบัายการบััญชื้่ 

ที่่�สำคัญ และได้้ตัรวจสอบังบัการเงินเฉพัาะกิจการของบัริษัที่ บัิซึ่ิเนส ออนไลน� จำกัด้ (ม่หาชื้น) ด้้วยเชื้่นกัน

ข้าพัเจ้าเห็นว่างบัการเงินข้างตั้นน่�แสด้งฐานะการเงิน ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 ผ่ลการด้ำเนินงานและกระแสเงินสด้ สำหรับัปัี 

สิ�นสดุ้วนัเด้ย่วกนัของบัรษิทัี่ บัซิิึ่เนส ออนไลน� จำกดั้ (ม่หาชื้น) และบัรษิทัี่ยอ่ย และเฉพัาะของบัรษิทัี่ บัซิึ่เินส ออนไลน� จำกดั้ (ม่หาชื้น)  

โด้ยถึ่กตั้องตัาม่ที่่�ควรในสาระสำคัญตัาม่ม่าตัรฐานการรายงานที่างการเงิน   

เกณฑ์์ใน่การแสดงค์วิาม่เห็น่

ข้าพัเจ้าได้้ปัฏิิบััตัิงานตัรวจสอบัตัาม่ม่าตัรฐานการสอบับััญชื้่ ความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัของข้าพัเจ้าได้้กล่าวไว้ในวรรคความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัของ 

ผ่่้สอบับััญชื้่ตั่อการตัรวจสอบังบัการเงินในรายงานของข้าพัเจ้า ข้าพัเจ้าม่่ความ่เปั็นอิสระจากกลุ่ม่บัริษัที่ตัาม่ข้อกำหนด้จรรยาบัรรณ 

ของผ่่้ปัระกอบัวิชื้าชื้่พับััญชื้่ที่่�กำหนด้โด้ยสภัาวิชื้าชื้่พับััญช่ื้ในส่วนที่่�เก่�ยวข้องกับัการตัรวจสอบังบัการเงิน และข้าพัเจ้าได้้ปัฏิิบััตัิตัาม่ 

ข้อกำหนด้ด้้านจรรยาบัรรณอ้�นๆตัาม่ท่ี่�ระบัุในข้อกำหนด้นั�นด้้วย ข้าพัเจ้าเช้ื้�อว่าหลักฐานการสอบับััญช่ื้ที่่�ข้าพัเจ้าได้้รับัเพั่ยงพัอและ 

เหม่าะสม่เพั้�อใชื้้เปั็นเกณฑิ�ในการแสด้งความ่เห็นของข้าพัเจ้า

เร่�องสำค์ัญใน่การตรวิจสอบ 

เร้�องสำคัญในการตัรวจสอบัค้อเร้�องตั่าง ๆ ท่ี่�ม่่นัยสำคัญที่่�สุด้ตัาม่ดุ้ลยพัินิจเย่�ยงผ้่่ปัระกอบัวิชื้าชื้่พัของข้าพัเจ้าในการตัรวจสอบั 

งบัการเงินสำหรับังวด้ปััจจุบััน ข้าพัเจ้าได้้นำเร้�องเหล่าน่�ม่าพิัจารณาในบัริบัที่ของการตัรวจสอบั งบัการเงินโด้ยรวม่และในการ 

แสด้งความ่เห็นของข้าพัเจ้า ที่ั�งน่� ข้าพัเจ้าไม่่ได้้แสด้งความ่เห็นแยกตั่างหากสำหรับัเร้�องเหล่าน่� 

ขา้พัเจา้ได้ป้ัฏิบิัติัังานตัาม่ความ่รบััผิ่ด้ชื้อบัที่่�ได้ก้ล่าวไวใ้นวรรคความ่รับัผิ่ด้ชื้อบัของผ่่ส้อบับัญัชื้ต่่ัอการตัรวจสอบังบัการเงนิในรายงาน 

ของข้าพัเจ้า ซึ่่�งได้้รวม่ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัที่่�เก่�ยวกับัเร้�องเหล่าน่�ด้้วย การปัฏิิบััตัิงานของข้าพัเจ้าได้้รวม่วิธุ่์การตัรวจสอบัที่่�ออกแบับัม่า 

เพั้�อตัอบัสนองต่ัอการปัระเม่ินความ่เส่�ยงจากการแสด้งข้อม่่ลที่่�ขัด้ต่ัอข้อเที่็จจริงอันเป็ันสาระสำคัญในงบัการเงิน ผ่ลของวิธุ์่การ 

ตัรวจสอบัของข้าพัเจ้า ซ่ึ่�งได้้รวม่วิธุ่์การตัรวจสอบัสำหรับัเร้�องเหล่าน่�ด้้วย ได้้ใชื้้เปั็นเกณฑิ�ในการแสด้งความ่เห็นของข้าพัเจ้าตั่อ 

งบัการเงินโด้ยรวม่เร้�องสำคัญในการตัรวจสอบั พัร้อม่วิธุ์่การตัรวจสอบัสำหรับัแตั่ละเร้�องม่่ด้ังตั่อไปัน่�
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การรับร้�รายได้�

ตัาม่ที่่�กล่าวไว้ในหม่ายเหตัปุัระกอบังบัการเงนิข้อ 4.1 เร้�องนโยบัายการบัญัชื้เ่ก่�ยวกบััการรบััร่ร้ายได้้จากการให้บัรกิาร ซึ่่�งเป็ันรายการบัญัชื้่ 

ที่่�ม่่ม่่ลค่าที่่�เปั็นสาระสำคัญในงบัการเงิน ปัระกอบักับักลุ่ม่บัริษัที่ม่่รายได้้ค่าบัริการหลายปัระเภัที่ ม่่การที่ำสัญญาบัริการกับัล่กค้า 

เปัน็จำนวนม่ากและเง้�อนไขที่่�ระบัไุวใ้นสญัญาที่่�ที่ำกบััล่กคา้ม่ค่วาม่หลากหลายที่ำให้รายได้จ้ากการใหบ้ัรกิารของกลุ่ม่บัริษทัี่ม่เ่ง้�อนไข 

ในการรับัร่้รายได้้ที่่�แตักตั่างกัน ด้้วยเหตัุน่�ข้าพัเจ้าจ่งให้ความ่สำคัญ เปั็นพัิเศษตั่อการรับัร่้รายได้้ของกลุ่ม่บัริษัที่

ข้าพัเจ้าได้้ตัรวจสอบัการรับัร่้รายได้้โด้ยการปัระเมิ่นและที่ด้สอบัระบับัสารสนเที่ศและระบับัการควบัคุม่ภัายในของกลุ่ม่บัริษัที่ 

ที่่�เก่�ยวข้องกับัวงจรรายได้้โด้ยการสอบัถึาม่ผ่่้รับัผิ่ด้ชื้อบั ที่ำความ่เข้าใจและเล้อกตััวอย่างม่าสุ่ม่ที่ด้สอบัการปัฏิิบััติัตัาม่การควบัคุม่ 

ที่่�กลุ่ม่บัริษัที่ออกแบับัไว้ สุ่ม่ตััวอย่างสัญญาบัริการเพั้�อตัรวจสอบัการรับัร่้รายได้้ว่าเป็ันไปัตัาม่เง้�อนไขที่่�ระบุัไว้ในสัญญาบัริการของ 

กลุ่ม่บัริษัที่ และสอด้คล้องกับันโยบัายการรับัร่้รายได้้ของกลุ่ม่บัริษัที่  สุ่ม่ตัรวจสอบัเอกสารปัระกอบัรายการที่่�เกิด้ข่�นในระหว่างปัี 

และชื้ว่งใกลส้ิ�นรอบัระยะเวลาบัญัชื้ ่และสอบัที่านใบัลด้หน่�ที่่�กลุม่่บัรษิทัี่ออกภัายหลังวนัสิ�นรอบัระยะเวลาบัญัชื้ ่วเิคราะห�เปัรย่บัเท่ี่ยบั 

ข้อม่่ลบััญชื้่รายได้้แบับัแยกย่อย (Disaggregated data) เพั้�อตัรวจสอบัความ่ผ่ิด้ปักตัิที่่�อาจเกิด้ข่�นตัลอด้รอบัระยะเวลาบััญชื้่

มู้ลค่่าของเงินลงทุุนในตราสารทุุน

ตัาม่ที่่�กล่าวไว้ในหม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินข้อ 4.15 เร้�องนโยบัายการบััญช่ื้เก่�ยวกับัการจัด้ปัระเภัที่และวัด้ม่่ลค่าสินที่รัพัย� 

ที่างการเงินปัระเภัที่ตัราสารทีุ่น โด้ย ณ วันที่่� 31 ธุ์ันวาคม่ 2564 บัริษัที่ฯม่่เงินลงทีุ่นในตัราสารทีุ่นที่่�ไม่่ใชื้่บัริษัที่จด้ที่ะเบั่ยน 

ในตัลาด้หลักที่รัพัย�จำนวนหลายแห่ง ตัาม่รายละเอย่ด้ที่่�เปิัด้เผ่ยไว้ในหม่ายเหตุัปัระกอบังบัการเงินข้อ 12 ซ่ึ่�งม่ล่ค่าของเงินลงทุี่นดั้งกล่าว 

เปั็นจำนวนที่่�ม่่นัยสำคัญตั่องบัการเงิน (คิด้เปั็นร้อยละ 32 และร้อยละ 34 ของยอด้สินที่รัพัย�รวม่ ในงบัการเงินรวม่และงบัการเงิน 

เฉพัาะกิจการตัาม่ลำดั้บั) เงินลงทุี่นดั้งกล่าววัด้ม่่ลค่าด้้วยม่่ลค่ายุตัิธุ์รรม่ ซ่ึ่�งต้ัองใช้ื้ดุ้ลยพิันิจของผ้่่บัริหารอย่างส่งในการเล้อกวิธุ์่การ 

ที่่�ใชื้้ในการปัระเมิ่น รวม่ถ่ึงการพิัจารณาข้อสม่ม่ติัฐานและข้อม่่ลที่่�เก่�ยวข้องกับัการปัระเมิ่นม่่ลค่ายุตัิธุ์รรม่ของเงินลงทุี่นในตัราสาร 

ทีุ่นด้ังกล่าว

ขา้พัเจา้ได้ป้ัระเม่นิวธิุ์ท่ี่่�ใชื้ใ้นการวดั้ม่ล่คา่ยตุัธิุ์รรม่ เช่ื้น วธิุ์คิ่ด้ลด้กระแสเงนิสด้ที่่�กจิการจะได้ร้บััในอนาคตั และวิธุ์ก่ารอ้�นๆ ที่่�เหม่าะสม่ 

กบัักจิการที่่�ลงที่นุ นอกจากน่� ขา้พัเจา้ยงัได้ป้ัระเม่นิข้อม่ล่ที่่�ใชื้ใ้นการคำนวณม่ล่คา่ยตุัธิุ์รรม่ของเงนิลงที่นุ เชื้น่ การกำหนด้ปัระม่าณการ 

กระแสเงินสด้และแบับัจำลองที่างการเงินที่่�ฝ่ายบัริหารของบัริษัที่ฯเล้อกใช้ื้ โด้ยการที่ำความ่เข้าใจกระบัวนการพิัจารณาของ 

ฝ่ายบัริหารว่าสอด้คล้องกับัข้อม่่ลในอด้่ตัและแผ่นธุ์ุรกิจของบัริษัที่ที่่�ลงทีุ่นในอนาคตั และข้าพัเจ้าได้้ที่ำการที่ด้สอบัความ่เหม่าะสม่ 

ของสม่ม่ติัฐานที่่�สำคัญท่ี่�ใช้ื้ในการปัระม่าณการกระแสเงินสด้ที่่�คาด้ว่าจะได้้รับัในอนาคตัจากเงินลงทุี่นในบัริษัที่ที่่�ลงทุี่นที่่�จัด้ที่ำ 

โด้ยฝ่ายบัริหารของบัริษัที่ฯ เชื้่น อัตัราคิด้ลด้และอัตัราการเตัิบัโตัของรายได้้ในระยะยาว รวม่ถึ่งสอบัที่านความ่แม่่นยำของปัระม่าณ 

การกระแสเงินสด้ในอด้่ตักับัผ่ลการด้ำเนินงานที่่�เกิด้ข่�นจริงเพั้�อปัระเมิ่นความ่น่าเช้ื้�อถึ้อของปัระม่าณการกระแสเงินสด้ที่่�คาด้ว่า 

จะได้้รับัในอนาคตัด้ังกล่าวตัลอด้จนที่ด้สอบัการคำนวณม่่ลค่ายุตัิธุ์รรม่ของเงินลงทีุ่นตัาม่แบับัจำลองที่างการเงิน
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ข้้อมู่ลอ่�น่ 

ผ่่้บัริหารเป็ันผ่่้รับัผิ่ด้ชื้อบัต่ัอข้อม่่ลอ้�น ซึ่่�งรวม่ถ่ึงข้อม่่ลที่่�รวม่อย่่ในรายงานปัระจำปีัของกลุ่ม่บัริษัที่ (แต่ัไม่่รวม่ถ่ึงงบัการเงินและ 

รายงานของผ่่้สอบับััญชื้่ที่่�แสด้งอย่่ในรายงานนั�น)

ความ่เหน็ของขา้พัเจา้ตัอ่งบัการเงนิไม่ค่รอบัคลมุ่ถึง่ขอ้ม่ล่อ้�นและขา้พัเจา้ไม่ไ่ด้ใ้หข้อ้สรปุัในลกัษณะการใหค้วาม่เชื้้�อม่ั�นในรป่ัแบับัใด้ๆ 

ตั่อข้อม่่ลอ้�นนั�น

ความ่รับัผ่ิด้ชื้อบัของข้าพัเจ้าท่ี่�เก่�ยวเน้�องกับัการตัรวจสอบังบัการเงินค้อ การอ่านและพัิจารณาว่าข้อม่่ลอ้�นนั�นม่่ความ่ขัด้แย้งที่่�ม่่ 

สาระสำคญักบัังบัการเงนิหรอ้กบััความ่ร่ท้ี่่�ได้ร้บััจากการตัรวจสอบัของขา้พัเจา้หรอ้ไม่ ่หรอ้ปัรากฏิวา่ขอ้ม่ล่อ้�นแสด้งขดั้ตัอ่ขอ้เที่จ็จรงิ 

อันเปั็นสาระสำคัญหร้อไม่่ หากในการปัฏิิบััตัิงานด้ังกล่าว ข้าพัเจ้าสรุปัได้้ว่าข้อม่่ลอ้�นแสด้งขัด้ตั่อข้อเที่็จจริงอันเปั็นสาระสำคัญแล้ว  

ข้าพัเจ้าจะตั้องรายงานข้อเที่็จจริงนั�น ที่ั�งน่� ข้าพัเจ้าไม่่พับัว่าม่่เร้�องด้ังกล่าวที่่�ตั้องรายงาน

ค์วิาม่รับผู้ิดช่อบข้องผูู้้บริหารและผูู้้ม่ีหน่้าที�ใน่การกำกับดูแลต่องบการเงิน่

ผ่่้บัริหารม่่หน้าที่่�รับัผ่ิด้ชื้อบัในการจัด้ที่ำและนำเสนองบัการเงินเหล่าน่�โด้ยถึ่กตั้องตัาม่ที่่�ควรตัาม่ม่าตัรฐานการรายงานที่างการเงิน  

และรับัผ่ิด้ชื้อบัเก่�ยวกับัการควบัคุม่ภัายในท่ี่�ผ่่้บัริหารพิัจารณาว่าจำเป็ันเพั้�อให้สาม่ารถึจัด้ที่ำงบัการเงินที่่�ปัราศจากการแสด้งข้อม่่ล 

ที่่�ขัด้ตั่อข้อเที่็จจริงอันเปั็นสาระสำคัญไม่่ว่าจะเกิด้จากการทีุ่จริตัหร้อข้อผ่ิด้พัลาด้

ในการจัด้ที่ำงบัการเงิน ผ่่้บัริหารรับัผิ่ด้ชื้อบัในการปัระเม่ินความ่สาม่ารถึของกลุ่ม่บัริษัที่ในการด้ำเนินงานต่ัอเน้�อง การเปิัด้เผ่ย 

เร้�องที่่�เก่�ยวกับัการด้ำเนินงานตั่อเน้�องในกรณ่ที่่�ม่่เร้�องด้ังกล่าว  และการใชื้้เกณฑิ�การบััญชื้่สำหรับักิจการที่่�ด้ำเนินงานตั่อเน้�องเว้นแตั่ 

ผ่่้บัริหารม่่ความ่ตัั�งใจที่่�จะเลิกกลุ่ม่บัริษัที่หร้อหยุด้ด้ำเนินงานหร้อไม่่สาม่ารถึด้ำเนินงานตั่อเน้�องอ่กตั่อไปัได้้

ผ่่้ม่่หน้าที่่�ในการกำกับัด้่แลม่่หน้าที่่�ในการสอด้ส่องด้่แลกระบัวนการในการจัด้ที่ำรายงานที่างการเงินของกลุ่ม่บัริษัที่ 

ค์วิาม่รับผู้ิดช่อบข้องผูู้้สอบบัญช่ีต่อการตรวิจสอบงบการเงิน่

การตัรวจสอบัของข้าพัเจ้าม่่วัตัถึุปัระสงค�เพั้�อให้ได้้ความ่เชื้้�อม่ั�นอย่างสม่เหตุัสม่ผ่ลว่างบัการเงินโด้ยรวม่ปัราศจากการแสด้งข้อม่่ล 

ที่่�ขัด้ต่ัอข้อเท็ี่จจริงอันเป็ันสาระสำคัญหร้อไม่่ ไม่่ว่าจะเกิด้จากการทุี่จริตัหร้อข้อผิ่ด้พัลาด้ และเสนอรายงานของผ้่่สอบับััญชื้ ่

ซึ่่�งรวม่ความ่เห็นของข้าพัเจ้าอย่่ด้้วย ความ่เช้ื้�อมั่�นอย่างสม่เหตัุสม่ผ่ลค้อความ่เชื้้�อม่ั�นในระด้ับัส่งแตั่ไม่่ได้้เปั็นการรับัปัระกันว่า 

การปัฏิบิัตัังิานตัรวจสอบัตัาม่ม่าตัรฐานการสอบับัญัชื้จ่ะสาม่ารถึตัรวจพับัขอ้ม่ล่ที่่�ขดั้ตัอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนัเปัน็สาระสำคญัที่่�ม่อ่ย่ไ่ด้เ้สม่อไปั 

ขอ้ม่ล่ที่่�ขดั้ตัอ่ขอ้เที่จ็จรงิอาจเกดิ้จากการที่จุรติัหรอ้ขอ้ผ่ดิ้พัลาด้และถึอ้วา่ม่ส่าระสำคญัเม่้�อคาด้การณ�อยา่งสม่เหตัสุม่ผ่ลได้ว้า่รายการ 

ที่่�ขดั้ตัอ่ขอ้เที่จ็จริงแตัล่ะรายการหรอ้ที่กุรายการรวม่กนัจะม่่ผ่ลตัอ่การตัดั้สินใจที่างเศรษฐกจิของผ่่ใ้ชื้ง้บัการเงนิจากการใชื้ง้บัการเงนิ

เหล่าน่�

ในการตัรวจสอบัของข้าพัเจ้าตัาม่ม่าตัรฐานการสอบับััญชื้่ ข้าพัเจ้าใช้ื้ดุ้ลยพิันิจและการสังเกตัและสงสัยเย่�ยงผ่่้ปัระกอบัวิชื้าชื้่พั 

ตัลอด้การตัรวจสอบั และข้าพัเจ้าได้้ปัฏิิบััตัิงานด้ังตั่อไปัน่�ด้้วย

• ระบัุและปัระเมิ่นความ่เส่�ยงท่ี่�อาจม่่การแสด้งข้อม่่ลท่ี่�ขัด้ต่ัอข้อเท็ี่จจริงอันเป็ันสาระสำคัญในงบัการเงิน ไม่่ว่าจะเกิด้จาก 

 การทุี่จริตัหร้อข้อผ่ิด้พัลาด้ ออกแบับัและปัฏิิบััติังานตัาม่วิธุ์่การตัรวจสอบัเพั้�อตัอบัสนองต่ัอความ่เส่�ยงเหล่านั�น และได้ ้

 หลักฐานการสอบับััญชื้่ที่่�เพั่ยงพัอและเหม่าะสม่เพั้�อเป็ันเกณฑิ�ในการแสด้งความ่เห็นของข้าพัเจ้า ความ่เส่�ยงที่่�ไม่่พับัข้อม่่ล 

 ที่่�ขดั้ตัอ่ขอ้เที่จ็จรงิอนัเปัน็สาระสำคัญซึ่่�งเป็ันผ่ลม่าจากการทุี่จรติัจะสง่กว่าความ่เส่�ยงที่่�เกิด้จากข้อผิ่ด้พัลาด้ เน้�องจากการทุี่จรติั 

 อาจเก่�ยวกับัการสม่ร่้ร่วม่คิด้ การปัลอม่แปัลงเอกสารหลักฐาน การตัั�งใจละเว้นการแสด้งข้อม่่ล การแสด้งข้อม่่ลที่่�ไม่่ตัรงตัาม่ 

 ข้อเที่็จจริงหร้อการแที่รกแซึ่งการควบัคุม่ภัายใน
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• ที่ำความ่เข้าใจเก่�ยวกับัระบับัการควบัคุม่ภัายในที่่�เก่�ยวข้องกับัการตัรวจสอบั เพั้�อออกแบับัวิธุ่์การตัรวจสอบัให้เหม่าะสม่ 

 กับัสถึานการณ� แตั่ไม่่ใชื้่เพั้�อวัตัถึุปัระสงค�ในการแสด้งความ่เห็นตั่อความ่ม่่ปัระสิที่ธุ์ิผ่ลของการควบัคุม่ภัายในของกลุ่ม่บัริษัที่

• ปัระเม่นิความ่เหม่าะสม่ของนโยบัายการบัญัชื้ท่ี่่�ผ้่่บัริหารใช้ื้และความ่สม่เหตุัสม่ผ่ลของปัระม่าณการที่างบัญัชื้แ่ละการเปัดิ้เผ่ย 

 ข้อม่่ลที่่�เก่�ยวข้องที่่�ผ่่้บัริหารจัด้ที่ำ

• สรปุัเก่�ยวกบััความ่เหม่าะสม่ของการใช้ื้เกณฑิ�การบัญัชื้ส่ำหรับักจิการที่่�ด้ำเนินงานต่ัอเน้�องของผ่่บ้ัริหาร และสรุปัจากหลักฐาน 

 การสอบับััญชื้่ที่่�ได้้รับัว่าม่่ความ่ไม่่แน่นอนที่่�ม่่สาระสำคัญที่่�เก่�ยวกับัเหตัุการณ�หร้อสถึานการณ�ที่่�อาจเป็ันเหตัุให้เกิด้ข้อสงสัย 

 อยา่งม่นั่ยสำคัญต่ัอความ่สาม่ารถึของกลุม่่บัริษทัี่ในการด้ำเนินงานต่ัอเน้�องหรอ้ไม่ ่หากข้าพัเจ้าได้ข้้อสรุปัว่าม่ค่วาม่ไม่แ่น่นอน 

 ที่่�ม่่สาระสำคัญ ข้าพัเจ้าจะตั้องให้ข้อสังเกตัไว้ในรายงานของผ้่่สอบับััญชื้่ของข้าพัเจ้าถ่ึงการเปิัด้เผ่ยข้อม่่ลที่่�เก่�ยวข้อง 

 ในงบัการเงนิ หรอ้หากเหน็วา่การเปัดิ้เผ่ยด้งักลา่วไม่เ่พัย่งพัอ ขา้พัเจา้จะแสด้งความ่เหน็ที่่�เปัล่�ยนแปัลงไปั ขอ้สรปุัของขา้พัเจา้ 

 ข่�นอย่่กับัหลักฐานการสอบับััญชื้่ท่ี่�ได้้รับัจนถ่ึงวันที่่�ในรายงานของผ่่้สอบับััญชื้่ของข้าพัเจ้า อย่างไรก็ตัาม่ เหตุัการณ�หร้อ 

 สถึานการณ�ในอนาคตัอาจเปั็นเหตัุให้กลุ่ม่บัริษัที่ตั้องหยุด้การด้ำเนินงานตั่อเน้�องได้้

• ปัระเม่ินการนำเสนอ โครงสร้างและเน้�อหาของงบัการเงินโด้ยรวม่ รวม่ถึ่งการเปัิด้เผ่ยข้อม่่ลที่่�เก่�ยวข้อง ตัลอด้จนปัระเม่ินว่า 

 งบัการเงินแสด้งรายการและเหตัุการณ�ที่่�เกิด้ข่�นโด้ยถึ่กตั้องตัาม่ที่่�ควรหร้อไม่่ 

• รวบัรวม่เอกสารหลักฐานการสอบับััญช่ื้ท่ี่�เหม่าะสม่อย่างเพั่ยงพัอเก่�ยวกับัข้อม่่ลที่างการเงินของกิจการหร้อของกิจกรรม่ที่าง 

 ธุ์รุกจิภัายในกลุม่่บัรษิทัี่เพั้�อแสด้งความ่เหน็ตัอ่งบัการเงนิรวม่ ขา้พัเจา้รบััผ่ดิ้ชื้อบัตัอ่การกำหนด้แนวที่าง การควบัคมุ่ด้แ่ล และ 

 การปัฏิิบััตัิงานตัรวจสอบักลุ่ม่บัริษัที่ ข้าพัเจ้าเปั็นผ่่้รับัผ่ิด้ชื้อบัแตั่เพั่ยงผ่่้เด้่ยวตั่อความ่เห็นของข้าพัเจ้า

ข้าพัเจ้าได้้ส้�อสารกับัผ่่้ม่่หน้าที่่�ในการกำกับัด้่แลในเร้�องตั่างๆ ซึ่่�งรวม่ถึ่งขอบัเขตัและชื้่วงเวลาของการตัรวจสอบัตัาม่ที่่�ได้้วางแผ่นไว้  

ปัระเด้น็ที่่�ม่น่ยัสำคญัที่่�พับัจากการตัรวจสอบัรวม่ถ่ึงขอ้บักพัร่องที่่�ม่นั่ยสำคญัในระบับัการควบัคุม่ภัายในหากข้าพัเจา้ได้พ้ับัในระหว่าง 

การตัรวจสอบัของข้าพัเจ้า

ข้าพัเจ้าได้้ให้คำรับัรองแก่ผ่่้ม่่หน้าท่ี่�ในการกำกับัด้่แลว่าข้าพัเจ้าได้้ปัฏิิบััตัิตัาม่ข้อกำหนด้จรรยาบัรรณที่่�เก่�ยวข้องกับัความ่เปั็นอิสระ 

และได้ส้้�อสารกบััผ่่ม้่ห่นา้ที่่�ในการกำกบััด้แ่ลเก่�ยวกบััความ่สมั่พันัธุ์�ที่ั�งหม่ด้ตัลอด้จนเร้�องอ้�นซึ่่�งขา้พัเจา้เชื้้�อวา่ม่เ่หตัผุ่ลที่่�บัคุคลภัายนอก 

อาจพัิจารณาว่ากระที่บัตั่อความ่เปั็นอิสระของข้าพัเจ้าและม่าตัรการที่่�ข้าพัเจ้าใชื้้เพั้�อปั้องกันไม่่ให้ข้าพัเจ้าขาด้ความ่เปั็นอิสระ

จากเร้�องที่ั�งหลายที่่�ส้�อสารกบััผ่่ม้่ห่นา้ที่่�ในการกำกบััด้แ่ล ขา้พัเจา้ได้พ้ัจิารณาเร้�องตัา่งๆ ที่่�ม่นั่ยสำคญัที่่�สดุ้ในการตัรวจสอบังบัการเงนิ 

ในงวด้ปัจัจุบันัและกำหนด้เป็ันเร้�องสำคัญในการตัรวจสอบั ขา้พัเจ้าได้้อธิุ์บัายเร้�องเหล่าน่�ไวใ้นรายงานของผ่่ส้อบับัญัชื้ ่เว้นแตัก่ฎหม่าย 

หร้อขอ้บังัคบััห้าม่ไม่ใ่หเ้ปัดิ้เผ่ยเร้�องด้งักลา่วตัอ่สาธุ์ารณะ หรอ้ในสถึานการณ�ที่่�ยากที่่�จะเกดิ้ข่�น ขา้พัเจา้พัจิารณาวา่ไม่ค่วรส้�อสารเร้�อง 

ด้งักล่าวในรายงานของข้าพัเจ้าเพัราะการกระที่ำดั้งกล่าวสาม่ารถึคาด้การณ�ได้อ้ย่างสม่เหตุัสม่ผ่ลว่าจะม่ผ่่ลกระที่บัในที่างลบัม่ากกว่า 

ผ่ลปัระโยชื้น�ที่่�ผ่่้ม่่ส่วนได้้เส่ยสาธุ์ารณะจะได้้จากการส้�อสารด้ังกล่าว

ข้าพัเจ้าเปั็นผ่่้รับัผ่ิด้ชื้อบังานสอบับััญชื้่และการนำเสนอรายงานฉบัับัน่�

ศิริวรรณ นิตัย�ด้ำรง

ผ่่้สอบับััญชื้่รับัอนุญาตั เลขที่ะเบั่ยน 5906

บัริษัที่ สำนักงาน อ่วาย จำกัด้

กรุงเที่พัฯ: 11 กุม่ภัาพัันธุ์� 2565 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 126,930,680         168,969,719         49,317,174           130,009,092         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 98,573,569           130,471,283         99,334,783           128,947,565         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 281,099,203         150,039,816         281,099,203         150,039,816         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 30,718,094           43,843,698           27,138,395           33,865,330           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 537,321,546         493,324,516         456,889,555         442,861,803         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 14,200,000           14,200,000           14,200,000           14,200,000           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 343,675,143         335,185,153         343,675,143         335,185,153         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           36,999,860           31,999,860           
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 14 10,772,418 12,217,250 15,499,550           15,499,550           
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 30,527,382           30,560,086           30,000,000           30,000,000           
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 33,177,615           44,546,209           29,928,569           40,305,759           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20.1 24,507,197           28,267,035           19,200,627           22,088,152           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 48,448,985           38,904,026           38,160,085           30,318,901           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 852,481                835,305                -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,015,982             2,037,581             1,513,778             1,535,078             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 508,177,203         506,752,645         529,177,612         521,132,453         
รวมสินทรัพย์ 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 126,930,680         168,969,719         49,317,174           130,009,092         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 98,573,569           130,471,283         99,334,783           128,947,565         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 281,099,203         150,039,816         281,099,203         150,039,816         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 30,718,094           43,843,698           27,138,395           33,865,330           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 537,321,546         493,324,516         456,889,555         442,861,803         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 14,200,000           14,200,000           14,200,000           14,200,000           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 343,675,143         335,185,153         343,675,143         335,185,153         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 -                           -                           36,999,860           31,999,860           
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 14 10,772,418 12,217,250 15,499,550           15,499,550           
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 30,527,382           30,560,086           30,000,000           30,000,000           
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 16 33,177,615           44,546,209           29,928,569           40,305,759           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20.1 24,507,197           28,267,035           19,200,627           22,088,152           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 48,448,985           38,904,026           38,160,085           30,318,901           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 852,481                835,305                -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,015,982             2,037,581             1,513,778             1,535,078             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 508,177,203         506,752,645         529,177,612         521,132,453         
รวมสินทรัพย์ 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบแสำดงิฐานะการเงิน 
ณ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564
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หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเปั็นส่วนหน่�งของงบัการเงินน่�

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบแสำดงิฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                           17,000,000 -                           17,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 192,222,404         161,579,523         166,325,645         147,336,635         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20.2 3,066,382             2,849,991             2,357,457             2,191,326             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,015,502           9,571,114             7,899,750             9,571,114             
ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย -                           16,991,176           -                           16,991,176           
เงินปันผลคา้งจ่าย 572,583                494,179                572,583                494,179                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,953,553             4,229,246             3,915,589             4,184,650             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 210,830,424         212,715,229         181,071,024         197,769,080         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20.2 18,928,417           21,989,660           14,554,108           16,906,482           
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 21,670,711           20,220,616           20,816,692           19,788,989           
ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 22 3,465,499             3,262,707             2,633,779             2,480,771             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 32,536,898           31,389,190           32,536,898           31,389,190           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,601,525           76,862,173           70,541,477           70,565,432           
รวมหนีสิ้น 287,431,949         289,577,402         251,612,501         268,334,512         

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
   ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 139,271,186         139,271,186         139,271,186         139,271,186         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 8,260,000             8,260,000             8,260,000             8,260,000             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,972,253         310,891,249         335,355,327         295,613,705         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 170,512,811         170,026,774         169,517,603         170,464,303         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 758,066,800         710,499,759         734,454,666         695,659,744         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                           17,000,000 -                           17,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 192,222,404         161,579,523         166,325,645         147,336,635         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20.2 3,066,382             2,849,991             2,357,457             2,191,326             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,015,502           9,571,114             7,899,750             9,571,114             
ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย -                           16,991,176           -                           16,991,176           
เงินปันผลคา้งจ่าย 572,583                494,179                572,583                494,179                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,953,553             4,229,246             3,915,589             4,184,650             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 210,830,424         212,715,229         181,071,024         197,769,080         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20.2 18,928,417           21,989,660           14,554,108           16,906,482           
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 21,670,711           20,220,616           20,816,692           19,788,989           
ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 22 3,465,499             3,262,707             2,633,779             2,480,771             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 32,536,898           31,389,190           32,536,898           31,389,190           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,601,525           76,862,173           70,541,477           70,565,432           
รวมหนีสิ้น 287,431,949         289,577,402         251,612,501         268,334,512         

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 
   ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,050,550           82,050,550           82,050,550           82,050,550           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 139,271,186         139,271,186         139,271,186         139,271,186         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 8,260,000             8,260,000             8,260,000             8,260,000             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,972,253         310,891,249         335,355,327         295,613,705         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 170,512,811         170,026,774         169,517,603         170,464,303         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 758,066,800         710,499,759         734,454,666         695,659,744         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,045,498,749      1,000,077,161      986,067,167         963,994,256         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 24 608,003,305         595,579,255         536,662,740         535,214,624         
รายไดเ้งินปันผล 27,562,500           26,337,500           27,922,500           27,337,500           
รายไดอ่ื้น 13,712,856           2,756,172             10,456,708           2,625,706             
รวมรำยได้ 649,278,661         624,672,927         575,041,948         565,177,830         
ค่ำใช้จ่ำย 25
ตน้ทุนการให้บริการ 222,793,456         253,314,008         180,788,496         212,291,748         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 151,754,188         164,127,607         134,427,687         142,933,476         
รวมค่ำใช้จ่ำย 374,547,644         417,441,615         315,216,183         355,225,224         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 274,731,017         207,231,312         259,825,765         209,952,606         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (2,877,569)            (2,588,050)            -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 327,296                345,260                -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 1,206,562             1,532,022             1,145,393             1,503,950             
ตน้ทุนทางการเงิน (1,630,891)            (1,922,329)            (1,256,915)            (1,496,301)            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 271,756,415         204,598,215         259,714,243         209,960,255         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (38,545,758)          (26,101,275)          (34,099,463)          (25,958,014)          
ก ำไรส ำหรับปี 233,210,657         178,496,940         225,614,780         184,002,241         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน
   ตราสารหน้ีท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (417,583)               -                            (417,583)               -                            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14 1,432,737             82,823                  -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 1,015,154             82,823                  (417,583)               -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน
   ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน- สุทธิจากภาษีเงินได้ (529,117)               8,995,592             (529,117)               8,995,592             
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,517,662)            -                            (1,261,167)            -                            
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั (2,046,779)            8,995,592             (1,790,284)            8,995,592             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (1,031,625)            9,078,415             (2,207,867)            8,995,592             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 232,179,032         187,575,355         223,406,913         192,997,833         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 24 608,003,305         595,579,255         536,662,740         535,214,624         
รายไดเ้งินปันผล 27,562,500           26,337,500           27,922,500           27,337,500           
รายไดอ่ื้น 13,712,856           2,756,172             10,456,708           2,625,706             
รวมรำยได้ 649,278,661         624,672,927         575,041,948         565,177,830         
ค่ำใช้จ่ำย 25
ตน้ทุนการให้บริการ 222,793,456         253,314,008         180,788,496         212,291,748         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 151,754,188         164,127,607         134,427,687         142,933,476         
รวมค่ำใช้จ่ำย 374,547,644         417,441,615         315,216,183         355,225,224         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 274,731,017         207,231,312         259,825,765         209,952,606         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 (2,877,569)            (2,588,050)            -                            -                            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 327,296                345,260                -                            -                            
รายไดท้างการเงิน 1,206,562             1,532,022             1,145,393             1,503,950             
ตน้ทุนทางการเงิน (1,630,891)            (1,922,329)            (1,256,915)            (1,496,301)            
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 271,756,415         204,598,215         259,714,243         209,960,255         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (38,545,758)          (26,101,275)          (34,099,463)          (25,958,014)          
ก ำไรส ำหรับปี 233,210,657         178,496,940         225,614,780         184,002,241         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน
   ตราสารหน้ีท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (417,583)               -                            (417,583)               -                            
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14 1,432,737             82,823                  -                            -                            
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 1,015,154             82,823                  (417,583)               -                            

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ของเงินลงทุนใน
   ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน- สุทธิจากภาษีเงินได้ (529,117)               8,995,592             (529,117)               8,995,592             
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,517,662)            -                            (1,261,167)            -                            
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั (2,046,779)            8,995,592             (1,790,284)            8,995,592             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (1,031,625)            9,078,415             (2,207,867)            8,995,592             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 232,179,032         187,575,355         223,406,913         192,997,833         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเปั็นส่วนหน่�งของงบัการเงินน่�

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบกำาไรขาดทีุ่นเบั็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิิ�นส้ดำ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564
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บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรต่อหุ้นพืน้ฐำน (บำท) 27
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.28                      0.22                      0.27                      0.22                      

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,505,500 820,505,500 820,505,500 820,505,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเปั็นส่วนหน่�งของงบัการเงินน่�

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบกำาไรขาดทีุ่นเบั็ดเสร็จ (ต่อ)
สำาหรับปีสิิ�นส้ดำ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 271,756,415          204,598,215          259,714,243          209,960,255          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,493,066            33,316,135            25,223,465            25,882,604            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) (11,701,105)          6,707,473              (8,803,909)            6,707,473              
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,877,569              2,588,050              -                            -                            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (327,296)               (345,260)               -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 3,482,391              2,084,324              3,380,617              2,002,261              
   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,298                     (1,698)                   3,525                     (1,921)                   
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสินลดลง -                            (1,200,000)            -                            (1,200,000)            
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 200,186                 -                            -                            -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (74,481)                 (12,733)                 (69,831)                 (12,733)                 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,135                     -                            1,135                     -                            
   รายไดเ้งินปันผล (27,562,500)          (26,337,500)          (27,922,500)          (27,337,500)          
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,630,891              1,922,329              1,256,915              1,496,301              
   รายไดท้างการเงิน (1,206,562)            (1,532,022)            (1,145,393)            (1,503,950)            
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 269,574,007          221,787,313          251,638,267          215,992,790          
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,631,260            (21,190,856)          38,449,885            (27,959,640)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,925,418            2,363,706              6,726,935              4,954,641              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,599                   (1,200,947)            21,300                   (1,341,222)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,480,176            15,902,995            21,826,305            17,471,916            
   ค่าสิทธิประโยชน์คา้งจ่าย (16,991,176)          273,591                 (16,991,176)          273,591                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (275,693)               1,368,659              (269,061)               1,800,799              
   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (3,929,373)            -                            (3,929,373)            -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 338,436,218          219,304,461          297,473,082          211,192,875          
   จ่ายภาษีเงินได้ (35,354,748)          (19,032,383)          (34,071,152)          (18,353,902)          
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 303,081,470          200,272,078          263,401,930          192,838,973          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเปั็นส่วนหน่�งของงบัการเงินน่�

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิิ�นส้ดำ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 271,756,415          204,598,215          259,714,243          209,960,255          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,493,066            33,316,135            25,223,465            25,882,604            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) (11,701,105)          6,707,473              (8,803,909)            6,707,473              
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,877,569              2,588,050              -                            -                            
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (327,296)               (345,260)               -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 3,482,391              2,084,324              3,380,617              2,002,261              
   ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,298                     (1,698)                   3,525                     (1,921)                   
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสินลดลง -                            (1,200,000)            -                            (1,200,000)            
   ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 200,186                 -                            -                            -                            
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (74,481)                 (12,733)                 (69,831)                 (12,733)                 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,135                     -                            1,135                     -                            
   รายไดเ้งินปันผล (27,562,500)          (26,337,500)          (27,922,500)          (27,337,500)          
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,630,891              1,922,329              1,256,915              1,496,301              
   รายไดท้างการเงิน (1,206,562)            (1,532,022)            (1,145,393)            (1,503,950)            
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 269,574,007          221,787,313          251,638,267          215,992,790          
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,631,260            (21,190,856)          38,449,885            (27,959,640)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,925,418            2,363,706              6,726,935              4,954,641              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,599                   (1,200,947)            21,300                   (1,341,222)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 33,480,176            15,902,995            21,826,305            17,471,916            
   ค่าสิทธิประโยชน์คา้งจ่าย (16,991,176)          273,591                 (16,991,176)          273,591                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (275,693)               1,368,659              (269,061)               1,800,799              
   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (3,929,373)            -                            (3,929,373)            -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 338,436,218          219,304,461          297,473,082          211,192,875          
   จ่ายภาษีเงินได้ (35,354,748)          (19,032,383)          (34,071,152)          (18,353,902)          
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 303,081,470          200,272,078          263,401,930          192,838,973          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (131,059,387)        (130,077,705)        (131,059,387)        (130,077,705)        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (5,000,000)            -                            
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,673,365)            (28,449,285)          (9,673,365)            (28,449,285)          
เงินปันผลรับ 27,922,500            27,337,500            27,922,500            27,337,500            
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (6,844,808)            (7,177,243)            (6,692,429)            (6,782,142)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 74,766                   14,019                   70,094                   14,019                   
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20,907,025)          (5,807,426)            (15,949,723)          (4,123,817)            
ดอกเบ้ียรับ 1,173,348              1,418,030              1,112,199              1,389,958              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139,313,971)        (142,742,110)        (139,270,111)        (140,691,472)        
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (17,000,000)          17,000,000            (17,000,000)          17,000,000            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,252,501)            (4,125,484)            (3,269,700)            (3,172,039)            
จ่ายดอกเบ้ีย (20,450)                 (37,750)                 (20,450)                 (37,750)                 
จ่ายเงินปันผล (184,533,587)        (139,415,706)        (184,533,587)        (139,415,706)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (205,806,538)        (126,578,940)        (204,823,737)        (125,625,495)        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (42,039,039)          (69,048,972)          (80,691,918)          (73,477,994)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 168,969,719          238,018,691          130,009,092          203,487,086          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 126,930,680          168,969,719          49,317,174            130,009,092          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 52,880                   1,927,080              52,880                   1,927,080              
   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                            966,620                 -                            966,620                 
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 78,404                   70,021                   78,404                   70,021                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (131,059,387)        (130,077,705)        (131,059,387)        (130,077,705)        
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            (5,000,000)            -                            
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,673,365)            (28,449,285)          (9,673,365)            (28,449,285)          
เงินปันผลรับ 27,922,500            27,337,500            27,922,500            27,337,500            
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (6,844,808)            (7,177,243)            (6,692,429)            (6,782,142)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 74,766                   14,019                   70,094                   14,019                   
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (20,907,025)          (5,807,426)            (15,949,723)          (4,123,817)            
ดอกเบ้ียรับ 1,173,348              1,418,030              1,112,199              1,389,958              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (139,313,971)        (142,742,110)        (139,270,111)        (140,691,472)        
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (17,000,000)          17,000,000            (17,000,000)          17,000,000            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,252,501)            (4,125,484)            (3,269,700)            (3,172,039)            
จ่ายดอกเบ้ีย (20,450)                 (37,750)                 (20,450)                 (37,750)                 
จ่ายเงินปันผล (184,533,587)        (139,415,706)        (184,533,587)        (139,415,706)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (205,806,538)        (126,578,940)        (204,823,737)        (125,625,495)        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (42,039,039)          (69,048,972)          (80,691,918)          (73,477,994)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 168,969,719          238,018,691          130,009,092          203,487,086          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 126,930,680          168,969,719          49,317,174            130,009,092          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 52,880                   1,927,080              52,880                   1,927,080              
   เจา้หน้ีจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -                            966,620                 -                            966,620                 
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 78,404                   70,021                   78,404                   70,021                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หม่ายเหตัุปัระกอบังบัการเงินเปั็นส่วนหน่�งของงบัการเงินน่�

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
งิบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิิ�นส้ดำ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน

ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษัท กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมำเลเซีย บริษทัฯด ำเนินธุรกิจ
หลกัในกำรให้บริกำรและพฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริกำร
ขอ้มูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำทำงธุรกิจรวมถึงกำร
บริกำรดำ้นกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม 
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

การเปลี่ยนแปลงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลำคม 2563 บริษทั เคพเพล คอมมิวนิเคชัน่ พีทีอี ลิมิเต็ด (“Keppel”) ซ่ึงเดิมเป็นผูถื้อหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรขำยหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน 197,044,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.01 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จ ำนวน 164,101,100 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้และขำยใหก้รรมกำรของบริษทัฯจ ำนวน 32,942,900 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 4.01 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มูลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดคิดเป็น
มูลค่ำทั้งส้ินประมำณ 827.6 ลำ้นบำท  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

บริษััท บิซ็ิเนสั ออนไลน์ จำากััด (มห้าชน) และบริษััทย์่อย์
หมายเหติุประกอำบงบัการเงินรวม
สำาหรับปีสิิ�นส้ดำ วันท่่� 31 ธันวาคม 2564
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำขึ้ นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด  (มหำชน)             
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ          
“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลธุรกิจ ไทย 100 100 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั ให้บริกำรระบบโซเชียลบิซิเนส ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย  กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมตำมวิธี
รำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  
 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิ ธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ช้
มำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทั 

4.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 รายได้ค่าบริการ 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำระบบและรำยไดจ้ำกกำรให้สิทธิในกำรเขำ้ถึงซอฟต์แวร์และขอ้มูล

ออนไลน์ของบริษทัฯรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำว จะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรโดยพิจำรณำตำม                   
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร ซ่ึงประเมินโดยวิศวกรหรือผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทั 
รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้ำ้งรับ” ภำยใตลู้กหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับ
ช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 
จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดรั้บล่วงหน้ำ” ภำยใตเ้จ้ำหน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้
เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 
รำยไดค้่ำบริกำรอ่ืนรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 
รายได้ดอกเบีย้  
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี           
คำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ต้นทุนทางการเงิน 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 ต้นทุนกำรให้บริกำรตำมสัญญำ  
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ตน้ทุนของสัญญำท่ี
ยงัไม่เร่ิมรับรู้รำยไดแ้ละสัญญำท่ีมีตน้ทุนท่ีจ่ำยจริงสูงกว่ำตน้ทุนจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้
เสร็จจะแสดงไวเ้ป็น “งำนระหว่ำงท ำตำมสัญญำ” ซ่ึงรวมอยู่ในบญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และส ำหรับสัญญำท่ีมีตน้ทุนจำกกำรค ำนวณตำมส่วนของงำนท่ีแลว้เสร็จมำกกว่ำตน้ทุนท่ี
จ่ำยจริงผลต่ำงดังกล่ำวจะแสดงไวเ้ป็น “ต้นทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย” ซ่ึงรวมอยู่ในบัญชีเจ้ำหน้ีกำรค้ำและ
เจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีข้อจ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน  

4.5 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ

สินทรัพย ์(ถำ้มี) ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 
  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 10  ปี 
  อุปกรณ์และอ่ืน ๆ  3 - 5  ปี 
 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 
 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 10 ปี 

4.7 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.8 สัญญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรตน้ทุนในกำร
ร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 9 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิ เลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรตน้ทุนในกำร
ร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 9 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิ เลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำ
เช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้และวดั

มูลค่ำในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ   
 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำจะมี
กำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นออกไป  

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพ
ตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำ
อยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุด                
ซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์          
หักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน
และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้ น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด 
โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนไดร่้วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน 

4.12 ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำร
ตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนดงักล่ำวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะท ำกำรร้ือถอน 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมำจำกประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรร้ือถอน อตัรำเงินเฟ้อในอนำคตและอตัรำคิดลด เป็นตน้ 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ           
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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4.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้
รำยได ้ 
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหล ังด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารหนี้)  
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือกลุ่มบริษทั
ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
เง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 

ทั้งน้ี รำยไดด้อกเบ้ีย ก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหรือกำรโอน
กลับรำยกำรผลขำดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและค ำนวณด้วยวิธีกำรเช่นเดียวกับ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมอ่ืน ๆ 
จะรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเคยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนเขำ้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)  
ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถ
เปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นกำร
ไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
คำ้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยได้อ่ืนในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้หรือตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัเขำ้ท ำรำยกำร ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกมดั
ท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพยน์ั้น ส ำหรับกำรซ้ือหรือกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมปกติ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพันของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ โดยกระแสเงินสดท่ีคำด
ว่ำจะไดรั้บ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มำจำกขำยหลกัประกนัท่ีถือไว ้หรือส่วนปรับปรุงดำ้นเครดิตอ่ืน ๆ  
ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตำมสัญญำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ
เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ 
เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 90 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำ
วำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
และรำยไดค้ำ้งรับ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลง
ของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ี
กำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ  

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นข้ำงต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำบริกำรระยะยำว 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนบริกำร
ตำมสัญญำเม่ือกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริกำรตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ขั้นควำมส ำเร็จของ
งำนบริกำรถูกก ำหนดโดยพิจำรณำจำกอตัรำส่วนของบริกำรท่ีให้จนถึงปัจจุบนัเทียบกบับริกำรทั้งส้ินท่ีตอ้ง
ให้โดยผูบ้ริหำรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมส ำเร็จของงำน         
โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูบ้ริหำรโครงกำร 
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ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำว 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลกัษณะงำนโครงกำรและน ำมำค ำนวณจ ำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึง
ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีตอ้งใชใ้นกำรให้บริกำรตำมสัญญำจนแลว้เสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโนม้ของ
กำรเปล่ียนแปลงรำคำอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ บริษทัฯจะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ำ 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริกำรระยะยำวแต่ละสัญญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุกำรณ์กำรล่ำช้ำ และเช่ือมัน่ว่ำ
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้
สัญญำเช่ำ  
การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 
ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
ค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่ม
บริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริง
ในอนำคต 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ        
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม

เง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเหล่ำนั้ น                
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
 (ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้) 

     

คำ่บริกำรรับ - - 13 10 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร - - 1 3 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบใุนสัญญำ 

      
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
เงินปันผลรับ - - - 1 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำบริกำรรับ 39 37 39 36 รำคำตลำด, ตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิม, 

รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุ
ในสัญญำ 

ค่ำบริกำรจ่ำย 14 13 13 12 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ตน้ทุนงำนบริกำร 8 7 6 3 รำคำตลำด, รำคำท่ีตกลงร่วมกนั
ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

2 2 2 2 รำคำตลำด 

เงินปันผลรับ 28 26 28 26 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำร           
ท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 4,938 1,232 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 9,812 13,803 9,783 9,820 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -       
กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 9,812 13,803 14,721 11,052 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำร       
ท่ีเกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     

บริษทัยอ่ย  - - 872 666 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/
หรือกรรมกำรร่วมกนั) 5,146 6,567 4,987 6,517 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - 
กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 5,146 6,567 5,859 7,183 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.7 22.9 23.7 22.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน      0.6 0.6 0.5 0.5 
รวม 24.3 23.5 24.2 23.4 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 67 179 57 149 
เงินฝำกธนำคำร 126,864 168,791 49,260 129,860 
รวม 126,931 168,970 49,317 130,009 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริษทัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี 
(2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,630 3,023 8,267 3,629 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  3,736 3,410 3,736 3,410 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,366 6,433 12,003 7,039 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 30,370 55,018 27,433 54,641 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  13,309 29,555 13,046 29,220 
   3 - 6 เดือน 189 1,528 189 1,528 
 6 - 12 เดือน 101 826 101 826 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,969 86,927 40,769 86,215 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  (249) (5,487) (249) (5,487) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 43,720 81,440 40,520 80,728 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 52,086 87,873 52,523 87,767 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2 - 2 - 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,063 6,704 2,363 2,357 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,008 38,418 40,475 37,771 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 383 666 355 1,656 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,032 3,273 3,617 2,963 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 46,488 49,061 46,812 44,747 
หกั: คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น  - (6,463) - (3,566) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 46,488 42,598 46,812 41,181 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 98,574 130,471 99,335 128,948 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน           
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 11,950 5,242 9,053 2,345 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึ้น - 6,708 - 6,708 

ตดัจ ำหน่ำย (11,701) - (8,804) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 249 11,950 249 9,053 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำประเภท 6 เดือน จ ำนวน 281.10 ลำ้นบำท           

ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 0.60 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2563: 150.04 ลำ้นบำท ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
0.30 - 0.55 ต่อปี) 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
งำนระหวำ่งท ำตำมสัญญำ 24,792 33,486 24,792 33,486 
อ่ืนๆ 5,926 10,358 2,346 379 
รวม 30,718 43,844 27,138 33,865 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 
 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯได้น ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ  14.20 ล้ำนบำท         

(2563: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับธนำคำรสองแห่งเพื่อค ้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
หนังสือค ้ำประกันท่ีธนำคำรออกให้ในนำมของบริษทัฯเพื่อกำรค ้ำประกันกำรซ้ือสินคำ้และบริกำร ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม 
 2564 2563 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

ตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั 314,703 302,330 
บริษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จ ำกดั 1,600 950 
บริษทั เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั 16,312 18,755 
บริษทั เอไอ แลบ็ จ ำกดั 783 150 
บริษทั ครีเดน เอเชีย จ ำกดั 1,126 13,000 

รวมตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 334,524 335,185 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 

พนัธบตัรรัฐบำล 9,151 - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 343,675 335,185 

ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ไดแ้ก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่เป็นกำรลงทุนในเชิงกลยทุธ ์

ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯได้รับเงินปันผลจำกบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั จ ำนวน 27.6 ลำ้นบำท 
(2563: 26.3 ลำ้นบำท) 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั                2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 - - 
บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 35,000 30,000 100 100 35,000 30,000 - - 
     37,000 32,000 - - 
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 บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) มี
มติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท) เป็นจ ำนวน 40 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 4,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกจ ำหน่ำยหุ้น
สำมญัจ ำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2564 บริษทัฯจ่ำยช ำระเงินลงทุนในบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดัเพิ่มจ ำนวน 5 ลำ้น
บำท (หุน้สำมญั 1,000,000 หุ้น เรียกช ำระแลว้หุ้นละ 5 บำท) โดยบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนทุนออกจ ำหน่ำย
และเรียกช ำระเพิ่มเติมดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2564 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
14.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชีตำม              
วิธีรำคำทุน 

  2564 
(ร้อยละ) 

2563 
(ร้อยละ) 

2564 2563 2564 2563 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ ำกดั ให้บริกำรขอ้มูลเพื่อ  
กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 50 50 10,772 12,217 15,500 15,500 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 บริษทัฯและบริษทั CRIF S.p.A ไดร่้วมกันจดัตั้งบริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น 
จ ำกดั (“บริษทัร่วมทุน”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริษทัร่วมทุนดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ โดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

ส่วนแบ่งขำดทนุจำก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหว่ำงปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ ำกดั (2,878) (2,588) 1,433 83 - - 
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14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21,038 24,052 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 659 419 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49 88 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (201) (125) 
สินทรัพย์สุทธิ 21,545 24,434 
สัดส่วนเงินลงทุน 50% 50% 
สัดส่วนตำมวิธีส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 10,772 12,217 
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 10,772 12,217 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
รำยไดอ่ื้น 13 22 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (402) (94) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (5,366) (5,104) 
ขำดทุน (5,755) (5,176) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,755) (5,176) 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอบิคส์                    
ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 

ให้เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน 

ไทย 
20 20 30,527 30,560 30,000 30,000 
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14.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมคำ้ 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 21,038 24,052 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 659 419 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 49 88 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (201) (125) 
สินทรัพย์สุทธิ 21,545 24,434 
สัดส่วนเงินลงทุน 50% 50% 
สัดส่วนตำมวิธีส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 10,772 12,217 
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 10,772 12,217 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
บริษัท บิซิเนส อนิฟอร์เมช่ัน จ ำกดั   
รำยไดอ่ื้น 13 22 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (402) (94) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (5,366) (5,104) 
ขำดทุน (5,755) (5,176) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,755) (5,176) 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
15.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั เอบิคส์                    
ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 

ให้เช่ำอำคำร
ส ำนกังำน 

ไทย 
20 20 30,527 30,560 30,000 30,000 
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15.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้เงินปันผล
รับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวำ่งปี 
 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 327 345 360 1,000 

15.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

(หน่วย: พนับำท) 

 
บริษทั เอบิคส์                              

ดีเวลลอปเมนต ์จ ำกดั 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,907 3,961 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 148,915 149,040 
หน้ีสินหมุนเวียน (185) (201) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 152,637 152,800 
สัดส่วนเงินลงทุน  20% 20% 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุทธิ 30,527 30,560 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 30,527 30,560 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2564 2563 
รำยได ้ 2,667 2,777 
ก ำไร   1,636 1,726 
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16. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 13,390 10,104 83,685 14,375 9,308 130,862 
ซ้ือเพ่ิม 773 113 3,933 - 3,449 8,268 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้ (ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธนัวำคม 2563 24,734 12,056 84,156 14,375 347 135,668 
ซ้ือเพ่ิม - 495 4,376 - 99 4,970 
จ ำหน่ำย - (413) (2,415) - - (2,828) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 446 - (446) - 
31 ธนัวำคม 2564 24,734 12,138 86,563 14,375 - 137,810 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 303 5,735 67,035 6,230 - 79,303 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,467 1,375 8,562 2,875 - 15,279 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธนัวำคม 2563 2,770 7,110 72,137 9,105 - 91,122 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,522 1,549 8,437 2,830 - 16,338 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (413) (2,415) - - (2,828) 

31 ธนัวำคม 2564 6,292 8,246 78,159 11,935 - 104,632 
มลูค่ำสุทธติำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2563 21,964 4,946 12,019 5,270 347 44,546 
31 ธนัวำคม 2564 18,442 3,892 8,404 2,440 - 33,178 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 8.5 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 15,279 
2564 (จ ำนวน 7.6 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 16,338 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2563 9,897 9,351 78,111 14,375 9,307 121,041 
ซ้ือเพ่ิม 773 113 3,553 - 3,449 7,888 
จ ำหน่ำย - - (3,462) - - (3,462) 
โอนเขำ้(ออก) 10,571 1,839 - - (12,410) - 
31 ธนัวำคม 2563 21,241 11,303 78,202 14,375 346 125,467 
ซ้ือเพ่ิม - 495 4,223 - 100 4,818 
จ ำหน่ำย - (413) (2,362) - - (2,775) 
โอนเขำ้(ออก) - - 446 - (446) - 
31 ธนัวำคม 2564 21,241 11,385 80,509 14,375 - 127,510 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 179 5,521 62,628 6,230 - 74,558 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 2,125 1,261 7,802 2,875 - 14,063 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - - (3,460) - - (3,460) 

31 ธนัวำคม 2563 2,304 6,782 66,970 9,105 - 85,161 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3,181 1,446 7,737 2,831 - 15,195 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วน
ท่ีจ ำหน่ำย - (413) (2,362) - - (2,775) 

31 ธนัวำคม 2564 5,485 7,815 72,345 11,936 - 97,581 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี       
31 ธนัวำคม 2563 18,937 4,521 11,232 5,270 346 40,306 
31 ธนัวำคม 2564 15,756 3,570 8,164 2,439 - 29,929 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2563 (จ ำนวน 7.8 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 14,063 
2564 (จ ำนวน 7.0 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนบริกำร ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 15,195 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่         
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 65.90 ล้ำนบำท            
(เฉพำะของบริษทัฯ: 64.50 ลำ้นบำท) (2563: 60.56 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 59.47 ลำ้นบำท)) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
พฒันำ 

 
รวม 

31 ธนัวำคม 2564       
รำคำทุน 161,804 3,116 164,920 136,737 - 136,737 
หกั: คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (116,471) - (116,471) (98,577) - (98,577) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 45,333 3,116 48,449 38,160 - 38,160 
       
31 ธนัวำคม 2563       
รำคำทุน 162,587 6,178 168,765 140,266 5,274 145,540 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (129,861) - (129,861) (115,221) - (115,221) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 32,726 6,178 38,904 25,045 5,274 30,319 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิตน้ปี 38,904 46,462 30,319 34,215 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,532 1,711 6,077 933 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่ง
พฒันำ 11,409 5,007 8,906 4,103 

ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - มูลค่ำสุทธิตำม
บญัชี ณ วนัท่ีตดัจ ำหน่ำย (1) - (1) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (10,395) (14,276) (7,141) (8,932) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิปลำยปี 48,449 38,904 38,160 30,319 
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18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน BIBOR + 2.75% - 17,000 - 17,000 
รวม - 17,000 - 17,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินค ้ำประกนัโดยลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัฯ 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 256 363 256 363 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,669 1,083 1,669 1,083 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 635 378 652 378 
ตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 62,285 45,310 47,876 41,795 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,890 1,653 1,890 1,650 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,997 30,786 32,613 28,859 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,356 3,079 1,196 3,032 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,498 6,281 6,220 5,407 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,009 1,094 1,865 1,760 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,627 71,553 72,089 63,010 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 192,222 161,580 166,326 147,337 
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20. สัญญำเช่ำ  
 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 3 - 9 ปี 

20.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร - 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 32,027 24,976 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,760) (2,888) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28,267 22,088 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,760) (2,887) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 24,507 19,201 

20.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 26,242 30,495 20,177 23,447 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (4,248) (5,655) (3,266) (4,350) 
รวม 21,994 24,840 16,911 19,097 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,066) (2,850) (2,357) (2,191) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 18,928 21,990 14,554 16,906 
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กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  24,840   27,325   19,097   21,010  
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้  1,407   1,640   1,084   1,259  
จ่ำยค่ำเช่ำ (4,253)  (4,125)  (3,270)  (3,172)  
ยอดคงเหลือปลำยปี 21,994 24,840 16,911 19,097 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุ 34 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

20.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  3,760  3,760  2,887  2,888 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  1,407 1,640  1,084  1,259 

20.4 อ่ืน ๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 4.25 
ลำ้นบำท (2563: 4.12 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.27 ลำ้นบำท (2563: 3.17 ลำ้นบำท))   
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21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี   
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 20,220 18,136 19,789 17,787 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,793 1,598 1,703 1,526 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 542 486 530 476 
ขำดทนุจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 1,148 - 1,148 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 768 - 589 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน 1,300 - 1,306 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (171) - (319) - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (3,929) - (3,929) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 21,671 20,220 20,817 19,789 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 
1 ปีขำ้งหนำ้ (2563: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 11-19 ปี (เฉพำะของบริษทัฯ: 11 ปี) (2563: 10 ปี เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
อตัรำคิดลด 2.16 - 2.89 2.68 2.16 2.68 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  4.4 - 6.8 4.0 - 7.5 4.4 - 6.8 4.0 - 7.5 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,816) 2,068 (1,689) 1,915 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  1,638 (1,478) 1,505 (1,364) 
     
    (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) หน้ีสินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1,477) 1,673 (1,411) 1,593 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  1,797 (1,615) 1,757 (1,581) 

22. ส ำรองต้นทุนในกำรร้ือถอน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,067 2,331 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 196 150 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,263 2,481 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 202 153 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 3,465 2,634 

 กลุ่มบริษัทรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับต้นทุนในกำรร้ือถอนอุปกรณ์ส ำนักงำนของกลุ่มบริษัท 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำรร้ือถอนและอุปกรณ์ส ำนกังำนภำยหลงัจำกส้ินสุดสัญญำเช่ำพื้นท่ี
ในอำคำรส ำนกังำน 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำม
กฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

24. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษทัแบ่งตำมลกัษณะกำรใหบ้ริกำรไดต้่อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตำมโครงกำรใหบ้ริกำรขอ้มูล
ขำ่วสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 216,182 209,296 221,384 212,390 

รำยไดค้่ำใชบ้ริกำรระบบตำมโครงกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 87,298 88,472 87,298 87,022 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืน 304,523 297,811 227,981 235,803 
รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 218,564 225,789 156,088 175,725 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 389,439 369,790 380,575 359,490 
รวมรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 

รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะมีรำยไดท่ี้รับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน 
(หรือยงัไม่เสร็จส้ินบำงส่วน) ของสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำจ ำนวน 130.0 ล้ำนบำท (2563: 192.2 ล้ำนบำท)           
ซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญำดงักล่ำวเสร็จส้ินภำยใน 2 - 5 ปี  
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนกำรจดักำรระบบฐำนขอ้มูล 80,600 90,108 45,860 54,380 
ตน้ทุนงำนโครงกำร 88,740 103,555 88,740 103,555 
เงินเดือนและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 116,595 117,089 100,606 100,847 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรและค่ำท่ีปรึกษำ 16,197 15,686 16,197 15,686 
ค่ำเส่ือมรำคำ 20,098 19,039 18,082 16,951 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 10,395 14,276 7,141 8,932 
ค่ำบริกำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 4,447 3,978 3,461 3,367 
คำ่ใชจ่้ำยดำ้นกำรตลำด 6,991 2,259 6,160 1,878 
คำ่ไฟฟ้ำ 3,598 3,624 3,436 3,455 

26. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 36,799 28,273 32,400 27,925 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 1,747 (2,172) 1,699 (1,967) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน 38,546 26,101 34,099 25,958 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั :     
(ขำดทุน)ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (237) 2,249 (237) 2,249 
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั (379) - (315) - 
รวม (616) 2,249 (552) 2,249 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 271,756 204,598 259,714 209,960 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 54,351 40,920 51,943 41,992 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ28) (12,358) (12,310) (12,358) (12,310) 
ผลขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่รับรู้ 2,067 1,273 - - 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษ ี (5,585) (5,468) (5,585) (5,468) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี 1,184 3,037 1,124 2,997 
คำ่ใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (1,113) (1,351) (1,025) (1,253) 

รวม (15,805) (14,819) (17,844) (16,034) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทนุ 38,546 26,101 34,099 25,958 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
คำ่เผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน 4,152 4,152 4,152 4,152 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  1,132 2,892 1,132 2,892 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม - ซอฟทแ์วร์ 560 680 - - 
ส ำรองตน้ทุนในกำรร้ือถอน 694 652 527 496 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,333 4,045 4,163 3,958 
รวม 10,871 12,421 9,974 11,498 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สัญญำเช่ำ (176) (358) (131) (271) 
ก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (42,379) (42,616) (42,379) (42,616) 
รวม (42,555) (42,974) (42,510) (42,887) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (31,684) (30,553) (32,536) (31,389) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 852 836 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (32,536) (31,389) (32,536) (31,389) 

 (31,684) (30,553) (32,536) (31,389) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท (2563: 
12.76 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2569 

27. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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28. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้รับสิทธิพิเศษภำษีจำกกรมส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม

กำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใตเ้ง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไว ้
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทำงดำ้นภำษีอำกรท่ีมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

รำยละเอียด บริษัทฯ 
บริษัท บีโอแอล                    
ดิจิตอล จ ำกัด                                   
(บริษัทย่อย) 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2423(7)/2556 60-0193-1-00-2-0 
ลงวนัท่ี 9 ตุลำคม 2556 14 กุมภำพนัธ์ 2560 

1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ี
ไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม (นบั
แต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) 
นอกจำกน้ียงัสำมำรถน ำผลขำดทนุสะสมซ่ึงเกิดขึ้น
ระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมำหกั
ออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลงัระยะเวลำท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหกัจำกก ำไรสุทธิของปี
ใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได ้

8 ปี                                    
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี            
15 ธนัวำคม 2565) 

5 ปี  
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี            

31 มีนำคม 2566)                                    

2.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลนั้น  

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรท่ีน ำเขำ้มำ
ใชใ้นกำรผลิตตำมจ ำนวนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติั  

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริม 

3.  วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 16 ธนัวำคม 2557               
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สัญญำฉบบัแรก) 

1 เมษำยน 2561  
(วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ำม

สัญญำฉบบัแรก) 
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รำยได้ของบริษัทฯ และบริษทัย่อยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ส่วนของรำยไดท่ี้ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 87,298 88,472 87,298 87,022 
ส่วนของรำยไดท่ี้ไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 520,705 507,107 449,365 448,193 
รวมรำยไดจ้ำกกำรบริกำร 608,003 595,579 536,663 535,215 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือ กำรให้บริกำรและ
พฒันำระบบขอ้มูลข่ำวสำรทำงกำรเงินและให้บริกำรข้อมูลต่ำงๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และ
ออฟไลน์ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำร
วดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมท่ีแสดง
ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม
ของกิจกำร  

30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนักงำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2564 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3.1 ลำ้นบำท) 
(2563: 3.2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 2.9 ลำ้นบำท)) 
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31. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจำ่ย 

(ลำ้นบำท) 
เงินปันผลจ่ำย 
(บำทต่อหุ้น) 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ            
เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 73.85 0.090 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 

65.64 0.080 
รวมเงนิปันผลที่จ่ำยในปี 2563  139.49 0.170 
    
เงินปันผลงวดสุดทำ้ยส ำหรับปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 
2564   94.36 0.115 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 5 สิงหำคม 2564 

90.25 0.110 
รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในปี 2564  184.61 0.225 

32. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้ นในภำยหน้ำ

นอกเหนือจำกท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอ่ืนดงัน้ี 

32.1 ภำระผูกพนัตำมสัญญำบริกำร 
 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำกบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง เพื่อใหไ้ดสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรใหบ้ริกำร

ขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2555 บริษทัฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ไดสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรให้บริกำรขอ้มูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดังกล่ำวไป
ส้ินสุดเดือนธันวำคม 2563 รวมทั้งไดล้งนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกำรให้บริกำรเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพิ่มเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรำยไดห้รือจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตำมสัญญำในแต่ละปีตลอดอำยุของสัญญำและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง  

 ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2563 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำฉบับใหม่กับหน่วยรำชกำรแห่งดังกล่ำวโดยมี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญำฉบบัน้ีจะมีผลบังคบัใช้แทนสัญญำฉบบัเดิมนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 เป็นตน้ไป  
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ในเดือนกรกฎำคม 2564 บริษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ ำกำรต่อสัญญำค่ำสิทธิ
กบับริษทัในต่ำงประเทศสองแห่งเพื่อให้ไดรั้บสิทธิในกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้ โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ตำมท่ีระบุในสัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลำ 5 ปี 

 นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนค่ำบริกำรอ่ืนๆ กบับริษทัหลำยแห่ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริกำรดงักล่ำว มีก ำหนด
จ่ำยช ำระดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
จ่ำยช ำระภำยใน     

ภำยใน 1 ปี 22.82 12.94 19.71 12.58 
1 ถึง 5 ปี 20.91 10.20 16.85 10.16 

32.2 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเพื่อพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และรำยจ่ำย                 

ฝ่ำยทุนอ่ืนจ ำนวน 0.13 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: ไม่มี) (2563: 4.88 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 4.49 
ลำ้นบำท)) 

32.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำค่ำสิทธิ 
 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำค่ำสิทธิกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่ำงประเทศแห่งหน่ึง ในกำรขอ

อนุญำตน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงท่ีจะจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละคงท่ีของยอดรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรให้บริกำรระบบดงักล่ำวตำมท่ีระบุในสัญญำ 
สัญญำดงักล่ำวไม่ไดก้ ำหนดระยะเวลำส้ินสุดของสัญญำ 

32.4 ส่วนของเงินลงทุนท่ียังไม่เรียกช ำระ 
 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช ำระในบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 8 ลำ้นบำท 

32.5 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 
 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 30.24 ลำ้นบำท ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำม
สัญญำ (2563: 42.07 ลำ้นบำท) 



199 One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

 40 

33. ล ำดับขั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบั

ชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 
 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวัดมลูค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 

   
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่ใช่        
บริษทัจดทะเบียน - 335 335 335 335 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี  9 - 9 - - 

34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
34.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน และเงินกูย้ืมระยะสั้น กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกับธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำร
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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ลูกหน้ีการค้าและรายได้ค้างรับ 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม            
จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญ  กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของ          
ลูกหน้ีกำรคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัเป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวั 
เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก และลูกคำ้รำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสถำบนักำรเงิน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนของรัฐ ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 30 วนั ถึง 60 วนั 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ค ำนวณจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระของกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบ
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กลุ่มบริษทัจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้และอนัดับควำม
น่ำเช่ือถือของลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็น
ถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลสนับสนุนท่ีมีควำมสมเหตุสมผลท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนท่ี
เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีได้รับกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละรำย 
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ี
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดับ
ควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดัอันดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิต
ระหวำ่งประเทศ  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย 
และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 104.74 22.19 126.93 0.05 - 0.35 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 281.10 - - - - 281.10 0.20 - 0.60 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.15 - 0.25 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -       

พนัธบตัรรัฐบำล - - 9.15 - - 9.15 1.59 
 295.30 - 9.15 104.74 22.19 431.38  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3.07 13.31 5.61 - - 21.99 6.00 

 3.07 13.31 5.61 - - 21.99  
    
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 55.67 12.30 168.97 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 
 265.24 - -    55.67 12.30 333.21  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.85 16.48 5.51 - - 24.84 6.00 

 19.85 16.48 5.51 - - 41.84  
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 27.16 22.16 49.32 0.05 - 0.13 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 281.10 - - - - 281.10 0.20 - 0.60 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.15 - 0.25 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -       

พนัธบตัรรัฐบำล - - 9.15 - - 9.15 1.59 
  295.30 - 9.15 27.16 22.16 353.77  
หนี้สินทำงกำรเงิน        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.36 10.89 3.66 - - 16.91 6.00 

 2.36 10.89 3.66 - - 16.91  

 
  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย     

 
ภำยใน 1 ปี 

มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ 
5 ปี 

ปรับขึ้นลง                  
ตำมรำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย           
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101.00 - - 16.74 12.27 130.01 0.15 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 150.04 - - - - 150.04 0.30 - 0.55 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 14.20 - - - - 14.20 0.20 - 0.25 
  265.24  - - 16.74 12.27 294.25  
หนี้สินทำงกำรเงิน        

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17.00 - - - - 17.00 3.38 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.19 12.75 4.16 - - 19.10 6.00 

 19.19 12.75 4.16 - - 36.10  
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือให้บริกำรเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำว 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.85 1.11 0.01 0.13 33.4199 30.0371 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.05 0.01 0.01 0.01 33.4199 30.0371 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช ้เงินกูย้ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได้
ขอ้สรุปว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี              
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกวำ่  

5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 192 - - 192 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 16 6 26 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 196 16 6 218 
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือให้บริกำรเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำว 

 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.85 1.11 0.01 0.13 33.4199 30.0371 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.05 0.01 0.01 0.01 33.4199 30.0371 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช ้เงินกูย้ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตวัของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและได้
ขอ้สรุปว่ำควำมเส่ียงดงักล่ำวอยู่ในระดับต ่ำ กลุ่มบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ี
หลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี              
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกวำ่  

5 ปี รวม 
รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 192 - - 192 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 16 6 26 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 196 16 6 218 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17 - - 17 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 162 - - 162 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 16 10 30 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 183 16 10 209 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 166 - - 166 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3 13 4 20 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 169 13 4 186 

  
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 17 - - 17 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 147 - - 147 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3 13 7 23 
รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 167 13 7 187 
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35. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมเป็นประจ ำและมีล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
เป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม/          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 295,491 
ซ้ือระหวำ่งปี 28,450 
ก ำไรสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,244 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 335,185 
ขำดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (661) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 334,524 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรวดัมูลคำ่ยติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงิน เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ อัตรำทีใ่ช้ 

ผลกระทบทีม่ีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐำน 

เงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุน 

คิดลดกระแสเงินสด 
 และวิธีมูลค่ำก ำไร

คงเหลือ 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน          
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

15 - 20% อตัรำเพ่ิมขึ้น 5% จะท ำให้มูลค่ำยติุธรรม
ลดลงเป็นจ ำนวน 41 ลำ้นบำท 

อตัรำลดลง 5% จะท ำให้มูลค่ำยติุธรรม
เพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวน 56 ลำ้นบำท 

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.38:1 (2563: 0.41:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเทำ่กบั 0.34:1 (2563: 0.39:1) 
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37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
          เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ำยเงินปันผล        

งวดสุดทำ้ยส ำหรับปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.145 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 118.97 ลำ้นบำท ดังนั้นเม่ือรวม
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำลท่ีจ่ำยไปแล้วจ ำนวนหุ้นละ 0.110 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2564                     
มีจ ำนวนทั้งส้ินหุน้ละ 0.255 บำท ทั้งน้ี บริษทัฯจะน ำเสนอเพื่ออนุมติัเร่ืองดงักล่ำวในท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯต่อไป 

38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565  
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