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THAILAND’S LEADER
IN BUSINESS DECISION
MAKING SOLUTIONS
ผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันเพื่่�อการตััดสิินใจอัันดัับหนึ่่�งของไทย

WE CAPTURE
THE POWER OF DATA TO
OFFER THE FUTURE
OF BUSINESS
DECISION MAKING
เราพร้้อมพาคุุณเข้้าสู่่�อนาคต
แห่่งการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ

INNOVATION IS
THE HEART OF
BOL’S BUSINESS
STRATEGY
นวััตกรรมคืือหััวใจสำำ�คััญของเรา

วิิสััยทััศน์์

VISION
To empower businesses to capture unique
opportunities and manage risk through
innovative technologies and insight
เป็็นองค์์กรที่่�เพิ่่�มศัักยภาพให้้ธุุรกิิจสามารถคว้้าโอกาสและ
บริิหารความเสี่่�ยงผ่่านนวััตกรรมเทคโนโลยีีและข้้อมููลเชิิงลึึก

พัันธกิิจ

MISSION
To deliver innovative products and services of
the highest quality for businesses to make
smarter, faster and more efficient
business decisions
เป็็นผู้้�พััฒนาและนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการนวััตกรรมใหม่่ที่่�มีี
คุุณภาพเพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้ทำำ�การตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ชาญฉลาด
รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

8

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

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
Significant Milestones

2006
2003
DSS product launch
พััฒนาเครื่่อ� งมืือที่่�ช่ว่ ยในการตััดสิินใจ
Decision Support System (DSS)

Established D&B
(Thailand) Co., Ltd.
ก่่อตั้ง้� บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั
ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

1998
Joint Venture with Dun and
Bradstreet (D&B), a world
leading information provider
ร่่วมทุุนกัับ D&B ผู้้�ให้้บริิการข้้อมููล
ชั้้น� นำำ�ของโลก

1996
Signed MOU with DBD to provide
online information of registered
companies in Thailand
เซ็็นสััญญา กัับ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ เพื่่อ� ให้้บริิการ
ข้้อมููลบริิษัทั จดทะเบีียนออนไลน์์
ในประเทศไทย

2004
2008
2000

1997
1995

Bingo Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ Bingo

Established Business Online Co., Ltd. (BOL)
ก่่อตั้้�งบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด

Set up Credit Bureau
และได้้รับั มอบหมายให้้เป็็น
ศููนย์์ประมวลผล Credit Bureau

Listed on MAI Stock
Exchange of Thailand
เข้้าจดทะเบีียน
“200 Best Under
ในตลาดหลัักทรััพย์์ MAI A Billion” Award from
Forbes Asia Magazine
ได้้รางวััล “200 Best Under
A Billion” จากนิิตยสาร
Forbes Asia

CORPUS Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ CORPUS

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

2019

2009

2021

LGIS Product Release
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ LGIS

Corpus X
Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์
Corpus X

Development of 300,000 SME Financial Stress Score
พััฒนาตััวชี้้วั� ดั ความเสี่่�ยงในรููปแบบของ Financial Stress Score
ที่่�สามารถคาดการณ์์ความเป็็นไปได้้ที่่� SME จะเกิิดวิิกฤตทางการเงิิน

Received first certification on ISMS in accordance
with standards of ISO/IEC 27001:2005 from BVQI
ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศ ISMS
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005

ARM Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ ARM

Partnership with FICO
ร่่วมมืือกัับ FICO

2017

Expansion to Vietnam
ขยายกิิจการไปยัังประเทศเวีียดนาม
โดยร่่วมจััดตั้ง้� บริิษัทั Business
Information Co., Ltd.

Established BOL
Digital Co., Ltd.
จััดตั้ง้� บริิษัทั บีีโอแอล
ดิิจิติ อล จำำ�กััด

2020

2014

ESG Emerging List
ได้้รับั การคััดเลืือก
ให้้เข้้าอยู่่�ในทำำ�เนีียบ
“บริิษัทั วิิถียั่่ี ง� ยืืน
ที่่�น่า่ ลงทุุน” หรืือ ESG
Emerging List
และเป็็นหลัักทรััพย์์
ใน Universe ของกลุ่่�ม
หลัักทรััพย์์ ESG100

Enlite Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ ENLITE

2015
2010

SMELink Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ SMELink
“200 Best Under
A Billion” Award
from Forbes Asia
Magazine
ได้้รางวััล “200 Best
Under A Billion”
จากนิิตยสาร
Forbes Asia

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

2018
MatchLink Product Launch
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ MatchLink
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BOL SOLUTIONS
CORPUS X
ระบบ B2B Data Analytics Platform ที่่�เพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อตอบโจทย์์
ในทุุกมุุมมองของการทํําธุุรกิิจเพื่่�อให้้ทุุกการตััดสิินใจ
เต็็มไปด้้วยความมั่่�นใจ
A B2B Data Analytics Platform that will
capture data intelligence and empower
your business decisions.

DEBTLINE
บริิหารลููกหนี้้�การค้้าด้้วยเครืือข่่ายทั่่�วโลก
Global accounts receivable management
service

DUN&BRADSTREET
เพิ่่�มขีีดความสามารถด้้วยข้้อมููลทั่่�วโลก
และการวิิเคราะห์์เชิิงลึึกระดัับสากล
Empower your data-driven business
through the power of global data and
analytics

ENLITE
ระบบข้้อมููลทางการเงิินเชิิงลึึก
ที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับสถาบัันการเงิิน
In-depth financial information system
specially designed for financial institutions

MATCHLINK
Social business platform ที่่�จะช่่วยนำำ�
digital transformation มาสู่่� บริิษััท SME
A social business platform that will
facilitate digital transformation for SMEs
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สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริิหาร

Message from the Chairman of The Board and the Executive Chairman

(นายบรรยงค์์ ลิ้้ม� ประยููรวงศ์์)
(Mr. Banyong
Limprayoonwong)
ประธานกรรมการ
Chairman

(นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ)
(Mr. Jack Min Intanate)
ประธานกรรมการบริิหาร
Executive Chairman

“ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา นิิเวศทางธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมากจากผลลััพธ์์ของการระบาดโรคโควิิด 19 ... ทว่่าบริิษััท
ได้้ ใช้้ โอกาสนี้้� มุ่่�งเน้้นพััฒนาโอกาสทางธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของบริิษััทยุุคใหม่่”
“In 2021 companies across the business ecosystem were profoundly affected by the COVID-19 virus... however
the Company took this opportunity to focus on developing new business opportunities to satiate the growing appetite
for data-driven insights and analytics among Thai corporations.”
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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปััจจุุบันั โลกได้้ก้า้ วผ่่านปีีที่่� 2 ของการระบาดโรคโควิิด 19 ทั้้�งนี้้�ผลกระทบของไวรััสและเชื้้อ� สายพัันธุ์์ใ� หม่่ยังั คงแฝงตััวอยู่่ใ� นทุุกอนููของระบบ
เศรษฐกิิจไทย โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา นิิเวศทางธุุรกิิจได้้รัับผลกระทบเป็็นอย่่างมากจากผลลััพธ์์ของการระบาดโรคโควิิด 19 ซึ่่�ง
รวมถึึงการห้้ามทำกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสอดคล้้องกัับนโยบายเว้้นระยะห่่างทางสัังคม การลดการเดิินทาง การชะลอการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
และปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�สร้้างผลกระทบตามมาอีีกมากมาย แม้้ว่่าบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด มหาชน (บริิษััทฯ) จะได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 เช่่นกััน ทว่่าบริิษััทได้้ใช้้โอกาสนี้้�ในการปรัับลดค่่าใช้้จ่่าย ยกระดัับมาตราการความปลอดภััยทางไซเบอร์์
และที่่ส� ำคััญ ได้้มุ่่�งเน้้นพััฒนาโอกาสทางธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของบริิษัทยุ
ั คุ ใหม่่ ที่่ใ� ห้้ความสำคััญในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและการใช้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการตััดสิินใจ เพื่่�อสะท้้อนความมุ่่�งมั่่�นขององค์์กรที่่�จะส่่งเสริิมการวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำหรัับ
บริิษััททั่่�วประเทศไทย ทางบริิษััทจึึงกำหนดวิิสััยทััศน์์ใหม่่เพื่่�อสอดคล้้องกัับความตั้้�งใจนี้้� โดยบริิษััทมีีวิิสััยทััศน์์ที่่�จะ“เป็็นองค์์กร
ที่่�เพิ่่�มศัักยภาพให้้ธุุรกิิจสามารถคว้้าโอกาสและบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านนวััตกรรมเทคโนโลยีีและข้้อมููลเชิิงลึึก”
แม้้ว่่าภาพรวมเศรษฐกิิจไทยปีี 2564 จะหดตััวในเกืือบทุุกธุุรกิิจ แต่่ความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลในภาพรวมก็็ยัังคงเพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้
บริิษััทและบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท) ยัังมีีความเติิบโตอัันน่่าพอใจ โดยงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำหรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้รวมอยู่่�ที่่� 650.49 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.88 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน และมีีอััตราส่่วนกำไรขั้้�นต้้น
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 63.36 จากร้้อยละ 57.47 ในปีี 2564 โดยกลุ่่�มบริิษััทมีีกำไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีจำนวน 233.21 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีที่่�แล้้ว จำนวน 54.71 ล้้านบาท
บริิษััทฯ ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และผู้้�มีีอุุปการคุุณ ทุุกท่่าน ที่่�ได้้
ให้้การสนัับสนุุนการดำเนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีเสมอมา เรามีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจที่่�จะดำเนิินกิิจการอย่่างมีีธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้าง
ผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน รวมถึึงพััฒนาองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อก้้าวไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไป

Dear Valued Shareholders,
As the world entered its second year of the COVID-19 pandemic, the aftermath of the virus and its multiple variants
continued to overshadow the Thai economy. Throughout 2021, companies across the business ecosystem were
profoundly affected by prohibited business activities to maximise social distancing, stagnated transit systems,
lengthened procurement processes and many other repercussions. Although Business Online Public Company Limited
(the Company) was likewise affected by the pandemic, the Company took this opportunity to optimize its expenses,
enhance its cybersecurity measures and most importantly focus on developing new business opportunities to satiate
the growing appetite for data-driven insights and analytics among Thai corporations. This revitalized focus on propelling
data analytics to the forefront of Thai business decisions has been captured in the Company’s revised corporate
vision: “To empower businesses to capture unique opportunities and manage risk through innovative technologies
and insight”.
With the demand for information and analytics services growing continuously despite the pandemic, this has led to
BOL and its subsidiaries (Group of Companies) achieving satisfactory growth. The statement of comprehensive income
as of 31 December 2021 shows that the Company has generated a total income of 650.49 million baht, increasing
by 3.88% from the figures of the previous year. The gross profit margin has increased from 63.36% to 57.47% in 2021.
The Group of Companies has earned a net profit after tax deduction in the amount of 233.31 million baht, which is
an increase of 54.71 million baht from the profit of the previous year.
We would like to express our gratitude to our shareholders, customers, business partners, directors, executives,
employees, and all other patrons who have continuously supported our business operations. We are determined
to operate our business under good corporate governance to generate high yields to all stakeholders, and to
continually develop our organization to achieve sustainable organizational development.
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหาร

The Board of Directors and The Executive Committee

4

3

1

2

5

6

1 นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
Mr. Banyong Limprayoonwong

2 นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
Mr. Jack Min Intanate

3 นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
Mr. Anant Tangtatswas

4 นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
Ms. Chamaiporn Apikulvanich

5 นายประยููร รััตนไชยานนท์์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanon

6 นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
Independent Director and Chairman of the Board

กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
Director and Executive Chairman

กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่
และกรรมการบรรษััทภิิบาล
Director, Executive Committee,
Chief Executive Officer,
Corporate Governance Committee

7

8

7 นางสาวสุุธีีรา ศรีี ไพบููลย์์
Ms. Suteera Sripaibulya

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee

10 ผศ. ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
Asst. Prof. Dr. Karndee Leopairote
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee

13 นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ
Ms. Parissara Jaturaphitjaroen

กรรมการบริิหาร และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
Chief Financial Officer and Executive Committee

กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ
พิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
Independent Director, Vice Chairman, Chairman of
Audit Committee, Chairman of Nomination and
Remuneration Committee, Chairman of Corporate
Governance Committee

กรรมการ
Director

9

10

กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร
กรรมการบรรษััทภิิบาล และเลขานุุการบริิษััท
Director, Executive Committee, Chief Operating Officer,
Corporate Governance Committee,
Company Secretary

11

8 นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
Ms. Manida Zinmerman

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
Independent Director, Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee

11 นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ
Ms. Mina Intanate

กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการบริิหาร
และ Chief Experience Officer
Director, Executive Committee,
Assistant to Executive Chairman and
Chief Experience Officer (CXO)

12

13

9 นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
Mr. Dennis Colin Martin
กรรมการ
Director

12 นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา
Ms. Intira Inturattana

กรรมการบริิหาร และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล
Chief Data Officer and Executive Committee
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ประวััติิคณะกรรมการ

Profiles of The Board of Directors
นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
Mr. Banyong Limprayoonwong
อายุุ 68 ปีี / Age 68 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
Position : Independent Director & Chairman of the Board

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 (%) : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 29-03-2561 จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 4 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• รััฐประศาสนศาสตร์์มหาบััณฑิิต (รป.ม.) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร วปอ. 2546 (วปม. 1)
สถาบัันการป้้องกัันประเทศ
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (นบส. 1) รุ่่�นที่่� 32
วิิทยาลััยนัักบริิหาร ก.พ.
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรการกำกัับดููแลกิิจการสำหรัับกรรมการ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 7/2557 สถาบัันพััฒนา
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงภาครััฐ (PDI)
• วุุฒิิบััตร หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT)
รุ่่�นที่่� 3 สถาบัันวิิทยาการการค้้า
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 111/2557 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่่�นที่่� 43/2561 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Education

2561 - ปััจจุุบันั 	ประธานกรรมการ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2556 - 2563
ที่่�ปรึึกษากลุ่่�มงานกฎหมาย
	ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษัทั จดทะเบีียน/องค์์กรอื่่น�
2556 - ปััจจุุบััน
ที่่ปรึึ
� กษาคณะกรรมการ
	บริิษััท ทิิพยประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการบริิหาร
	บริิษััท ทิิพยประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษากฎหมาย บริิษััท กฎหมายเอสซีีจีี จำกััด
2556 - 2561
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
	บริิษััท อุุบลไบโอเอทานอล จำกััด
2552 - 2556
อธิิบดีี กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์
2551 - 2552	ผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง กระทรวงพาณิิชย์์
2546 - 2551
รองอธิิบดีี กรมทรััพย์์สิินทางปััญญา กระทรวงพาณิิชย์์

• 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)

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

นายแจ็็ค มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
Mr. Jack Min Intanate
อายุุ 67 ปีี / Age 67 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
Position : Director & Executive Chairman

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 5.982%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 40,189,500
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 19 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
(เทคโนโลยีีสารสนเทศ) คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
Dominican University of California, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาระบบสารสนเทศเพื่่�อการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
• ปริิญญากิิตติิมศัักดิ์์� วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (วิิทยาศาสตร์์คอมพิิวเตอร์์)
คณะวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีการเกษตร
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญา สถาปััตยกรรมศาสตร์์บััณฑิิต Fu Hsing Institute of Technology
(ไต้้หวััน)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1 สำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ปีี 2554
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (12/2548)
• ประกาศนีียบััตร 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2532 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
	บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
2539 - 2562
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
	บริิษััท ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำกััด (มหาชน)
2556 - 2560
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
	บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2530 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำกััด
2532 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษัทั เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้ง� คอนซััลแตนท์์ จำกััด
2537 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เวนเจอร์์ โพรไฟล์์ จำกััด
2538 - 2564 	ประธานกรรมการ บริิษััท คอร์์แอนด์์พีีค จำกััด
2538 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอเน็็ต จำกััด
2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เออาร์์ไอทีี จำกััด
2543 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด
2549 - ปััจจุุบันั 	ประธานกรรมการ บริิษัทั ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด
2560 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด

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
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นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
Mr. Anant Tangtatswas
อายุุ 71 ปีี / Age 71 years old
ตำำ�แหน่่ง :
		
Position :
		
		

กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
Independent Director, Vice Chairman, Chairman of Audit Committee,
Chairman of Nomination and Remuneration Committee
and Chairman of Corporate Governance Committee

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.098%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 09-08-2553/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 12 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยโคลััมเบีีย
มหานครนิิวยอร์์ค สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญา เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ. 377)
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 85/2553
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP)
(รุ่่�นที่่� 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2555 - ก.พ. 2559 กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2548 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท กรีีนสปอต จำกััด
2563 - ปััจจุุบันั 	ประธานกรรมการ บริิษัทั อนัันตนา จำกััด

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

นายประยููร รััตนไชยานนท์์
Mr. Prayoon Rattanachaiyanont
อายุุ 58 ปีี / Age 58 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ
Position : Director

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.488%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 312,500
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : 0.002 %
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 19 ปีี

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

การศึึกษา
• Master of Business Administration, University of Scranton, USA
• ปริิญญา พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ประกาศนีียบััตร 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2553 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท เออาร์์ไอพีี จำกััด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2555 - ปััจจุุบันั
กรรมการ บริิษัทั เอ.อาร์์.แอ็็คเคานติ้้ง� คอนซััลแตนท์์ จำกััด
2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เฮลท์์ ออนไลน์์ จำกััด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด
2551 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ดีีทูู ซิิสเต็็มส์์ จำกััด
2545 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอเน็็ต จำกััด
2543 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอนิิว คอร์์ปอเรชััน จำกััด
2542 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เออาร์์ไอทีี จำกััด

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
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นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
Ms. Chamaiporn Apikulvanich
อายุุ 60 ปีี / Age 60 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่ และกรรมการบรรษััทภิิบาล
Position : Director, Executive Committee,
		 Chief Executive Officer and Corporate Governance Committee

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.652%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 19 ปีี

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

การศึึกษา
• พััฒนบริิหารศาสตร์์มหาบััณฑิิตทางสถิิติิประยุุกต์์ เกีียรติินิิยมดีีมาก
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญา เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต เกีียรติินิยิ มอัันดัับสอง
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)
• ประกาศนีียบััตร Fostering a Board and Management Team (2548)
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance
(ITG) รุ่่�นที่่� 1/2559
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Executive Development Program (EDP) รุ่่�นที่่� 6
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่่�นที่่� 1
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร 2 MORROW SCALER รุ่่�นที่่� 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และผู้้�จััดการใหญ่่
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการบรรษััทภิิบาล
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษัทั จดทะเบีียน/องค์์กรอื่่น�
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด
2557 - 2563
กรรมการ บริิษัทั อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำกััด
2559 - 2563
กรรมการ บริิษัทั แท็็กซี่่� - บีีม จำกััด
2560 - ปััจจุุบันั
กรรมการ บริิษัทั บีีโอแอล ดิิจิติ อล จำกััด
2562 - ปััจจุุบันั
กรรมการ บริิษัทั เอไอ แล็็บ จำกััด

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

นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
Mr. Chaiyaporn Kiatnuntavimon
อายุุ 50 ปีี / Age 50 years old
ตำำ�แหน่่ง :
		
Position :
		
		

กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร กรรมการบรรษััทภิิบาล
และเลขานุุการบริิษััท
Director, Executive Committee, Chief Operating Officer,
Corporate Governance Committee
and Company Secretary

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.656%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 13-08-2558/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 7 ปีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 12-12-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นเป็็นผู้้�บริิหาร : 19 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต University of South Australia
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (อุุตสาหกรรมเคมีี)
สถาบัันพระจอมเกล้้า เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
(รุ่่�นที่่� 126/2559)
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง รุ่่�นที่่� 1
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ปีี 2554
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (รุ่่�นที่่� 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการ และผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการบรรษััทภิิบาล
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษัทั บีีโอแอล ดิิจิติ อล จำกััด
2562 - 2563 	ประธานกรรมการ
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)

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)
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นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ
MS. Mina Intanate
อายุุ 25 ปีี / Age 25 years old
ตำำ�แหน่่ง :
		
Position :
		

กรรมการ กรรมการบริิหาร ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการบริิหาร
และ Chief Experience Officer (CXO)
Director, Executive Committee, Assistant to Executive Chairman		
and Chief Experience Officer (CXO)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 21-12-2564/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 10 วััน

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

การศึึกษา
• MSc Management Imperial College Business School London,
UK
• B.A. in Communication Management,
Faculty of Communication Arts Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่่�นที่่� 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน
Chief Experience Officer (CXO)
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการบริิหาร
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
22 ธ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - 2563
Product Leader
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2561 - 2563
Business Development Executive
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด
ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด

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

นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
Mr. Dennis Colin Martin
อายุุ 58 ปีี / Age 58 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการ
Position : Director

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 13-11-2563/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 1 ปีี

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

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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ปััจจุุบััน
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
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นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
Ms. Manida Zinmerman
อายุุ 55 ปีี / Age 55 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
Position : Independent Director, Audit Committee and Nomination
		 and Remuneration Committee

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.366%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : 761,000
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 24-10-2546/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 19 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์มหาบััณฑิิต Columbia University
• ปริิญญา นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• Graduate Diploma Business Law มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุ่่�น 2/2555
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2563 - 2564
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท อิินทััช โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ไม่่มีี

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
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวสุุธีีรา ศรีี ไพบููลย์์
Ms. Suteera Sripaibulya
อายุุ 68 ปีี / Age 68 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
Position : Independent Director, Audit Committee,
		 Nomination and Remuneration Committee

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.201%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 17-09-2551/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 14 ปีี

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

การศึึกษา
• AMP, Advanced Management Program, 2013,
Harvard University (USA)
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (คณิิตศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (หลัักสููตร วตท.)
รุ่่�นที่่� 4
• ประกาศนีียบััตร 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2551 - ปััจจุุบััน
กรรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2554 - ปััจจุุบััน
รองผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�จััดการสายเทคโนโลยีี
	ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2556 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด
2555 - 2560	ประธานกรรมการ บริิษัทั เนชั่่น� แนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำกััด
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เนชั่่�นแนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์์ จำกััด
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เนชั่่�นแนลดิิจิิทััลไอดีี จำกััด
ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม จำกััด
ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอนิิว คอร์์ปอเรชััน จำกััด
ปััจจุุบััน	ประธานกรรมการ บริิษััท ศููนย์์ประมวลผล จำกััด

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
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ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
Asst.Prof. Dr. Karndee Leopairote
อายุุ 47 ปีี / Age 47 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
Position : Independent Director & Audit Committee & Nomination
		 and Remuneration Committee

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.195%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 29-03-2556/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 9 ปีี

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

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
• ประกาศนีียบััตร โครงการ Director Accreditation Program (DAP)
(รุ่่�นที่่� 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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2556 - 2564
กรรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ก่่อตั้้�งและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
	บริิษััท ไอโครา จำกััด
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท ออกแบบกลยุุทธ์์และนวััตกรรม อนาคต จำกััด
2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการประจำ
	วิิทยาลััยนานาชาติิปรีีดีี พนมยงค์์ ม.ธรรมศาสตร์์
2561 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการบริิหาร
	บริิษััท แมกโนเลีีย ควอลิิตี้้� ดีีเวล๊๊อปเม้้นท์์
คอร์์ปอเรชั่่�น จำกััด
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท อิินโนวาติิโอ จำกััด
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำนัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
(องค์์การมหาชน)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สำนัักงานพััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท วีีสอีีพ จำกััด
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
	บริิษััท เจเนซีีส เฟอร์์ทิิลิิตีี เซ็็นเตอร์์ จำกััด

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

นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา
Ms. Intira Inturattana
อายุุ 52 ปีี / Age 52 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการบริิหาร และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายข้้อมููล
Position : Executive Committee and Chief Data Officer

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.024%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 01-03-2558/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 7 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการตลาด
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตร ภาษาจีีนกลาง
มหาวิิทยาลััยจี้้�หนาน สาธารณรััฐประชาชนจีีน
• ปริิญญา ศิิลปศาสตร์์บััณฑิิต
สาขาบรรณารัักษศาสตร์์และสารนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2560 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายข้้อมููล
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
2558 - 2559	ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำกััด
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ
Business Information Company Limited
(ประเทศเวีียดนาม)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำกััด
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำกััด

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

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ประวััติิผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
Profiles of Chief Financial Officer
นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ
Ms. Parissara Jaturaphitjaroen
อายุุ 33 ปีี / Age 33 years old
ตำำ�แหน่่ง : กรรมการบริิหาร และผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
Position : Executive Committee and Chief Financial Officer

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : ไม่่มีี
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 10-01-2565/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : ไม่่มีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา ศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชากฎหมายเศรษฐกิิจ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญา บััญชีีบััณฑิิต ภาควิิชาการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

Education
• Master of Arts (Economic Law: Taxation), Chulalongkorn
University
• Bachelor of Accountancy (Accounting), Chulalongkorn University

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
2559 - 2564	ผู้้�จััดการแผนกตรวจสอบบััญชีี
	บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
2554 - 2559	ผู้้�ช่่วยผู้้�สอบบััญชีี
	บริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
ปััจจุุบััน	ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

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

ประวััติิคณะผู้้�บริิหาร

Profiles of Executives
นายการุุณย์์ นิ่่�มเสนาะ
Mr. Karoon Nimsanoh
อายุุ 55 ปีี / Age 55 years old
ตำำ�แหน่่ง : System & Data Processing Assistant General Manager
Position : System & Data Processing Assistant General Manager

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.003%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 01-01-2558/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นกรรมการ : 7 ปีี

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

การศึึกษา
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2558 - ปััจจุุบััน System & Data Processing Assistant General Manager
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ไม่่มีี

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

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
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นางสาวอธิิตา วรพัันธ์์ โตวััน
Ms. Atitavoraphan Towan
อายุุ 41 ปีี / Age 41 years old
ตำำ�แหน่่ง : Chief Commercial Officer
Position : Chief Commercial Officer

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.099%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : 01-01-2561/จำำ�นวนปีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร: 4 ปีี

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

การศึึกษา
• Master of Business Administration, New Mexico State University,
New Mexico, USA
• ปริิญญา พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 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

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2561 - ปััจจุุบััน
Chief Commercial Officer
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ไม่่มีี

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

ประวััติิผู้้�ตรวจสอบภายใน
Profiles of Internal Auditor
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
Ms. Tida Limthongvirat
อายุุ 42 ปีี / Age 42 years old
ตำำ�แหน่่ง : เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
		ค่่าตอบแทน เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล ผู้้จั� ดั การอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน
Position : Secretary of the Audit Committee, Secretary of the Nomination and
		 Remuneration Committee, Secretary of the Corporate Governance Committee
		 and Senior Internal Audit Manager

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ 30 ธ.ค. 2564 : 0.002%
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนหุ้้�นระหว่่างปีี (หุ้้�น) : ไม่่มีี
การถืือหุ้้�นทางอ้้อมของคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ : ไม่่มีี
วัันที่่�แต่่งตั้้�ง : ไม่่มีี	

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

การศึึกษา
• ปริิญญา วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการตรวจสอบภายใน
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ปริิญญา บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยราชมงคลธััญบุุรีี
• ประกาศนีียบััตร หลัักสููตร Information Security Management Systems
Auditor Lead Auditor ISOIEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor IRCA)
• ประกาศนีียบััตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่่�อเตรีียมตััวเป็็นผู้้�ตรวจสอบภายใน
รัับอนุุญาตสากล (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)

ประสบการณ์์ย้้อนหลััง 5 ปีี
• การดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2546 – ปััจจุุบััน เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
	ค่่าตอบแทน
เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
	ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
• การดำรงตำแหน่่งในกิิจการที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน/องค์์กรอื่่�น
ไม่่มีี

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

Annual report 2021
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ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
เปรีียบเทีียบรายได้้
ปีี 2563 รายได้้รวมทั้้�งหมด

626.2

62%

ล้้านบาท

บริิการด้้านข้้อมููล ..............................390.9		ล้้านบาท
บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง............137.8		ล้้านบาท
บริิการอื่่�นๆ.......................................66.9		ล้้านบาท
รายได้้อื่่�น*.........................................30.6		ล้้านบาท

11%

ปีี 2564 รายได้้รวมทั้้�งหมด

650.5

22%

บริิการด้้านการ
บริิหารความเสี่่�ยง

บริิการด้้านข้้อมููล

5%

บริิการอื่่�นๆ

รายได้้อื่่�น*

64%

21%

บริิการด้้านข้้อมููล

ล้้านบาท

บริิการด้้านข้้อมููล ..............................418.1		ล้้านบาท
บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง..............139.1		ล้้านบาท
บริิการอื่่�นๆ.......................................50.8		ล้้านบาท
รายได้้อื่่�น*.........................................42.5		ล้้านบาท

บริิการด้้านการ
บริิหารความเสี่่�ยง

8%

7%

บริิการอื่่�นๆ

รายได้้อื่่�น*

*รายได้้อื่่�นประกอบด้้วยรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ,เงิินปัันผลรัับ และอื่่�นๆ

การเปรีียบเทีียบตััวเลขทางการเงิินสำำ�หรัับปีี 2560 - 2564 (งบการเงิินรวม)
(หน่่วย : ล้้านบาท)

437 488 538 626 651

77

104

144

178

233

641

693

684 1,000 1,045

469

505

501

710

758

2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564

2560 2561 2562 2563 2564
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ข้้อมููลทางการเงิินโดยสรุุป
(หน่่วย : พัันบาท)
สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้รวม
รายได้้จากการให้้บริิการ
กำไรขั้้�นต้้น
กำไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำไรสุุทธิิ

งบการเงิินรวม
2562
2563
2564

684,237 1,000,077
183,295 289,577
500,942 710,500
538,120 626,205
507,985 595,579
295,041 342,265
151,860 204,598
143,912 178,497

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562
2563
2564

1,045,499
287,432
758,067
650,485
608,003
385,210
271,756
233,211

646,992
166,313
480,679
470,460
439,375
262,035
147,617
140,633

963,994
268,334
695,660
566,682
535,215
322,923
209,960
184,002

986,067
251,612
734,455
576,187
536,663
355,874
259,714
225,615

63.36
35.85
22.31
30.76
2.55
0.38

59.64
29.89
21.74
29.26
2.49
0.35

60.34
32.47
19.09
26.45
2.24
0.39

66.31
39.16
22.88
30.72
2.52
0.34

อััตราส่่วนทางการเงิิน

อััตราส่่วนกำไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)
อััตราส่่วนกำไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)
อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (ร้้อยละ)
อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ร้้อยละ)
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

58.08
26.74
21.03
28.73
2.54
0.37

57.47
28.50
17.85
25.12
2.32
0.41

0.18
0.61
0.10
0.15
123.08
820.51
820.51

0.22
0.87
0.10
0.195
160.00
820.51
820.51

เปรีียบเทีียบข้้อมููลต่่อหุ้้�น (บาท)

กำไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)*
เงิินปัันผลจ่่าย (ล้้านบาท)*
จำนวนหุ้้�นสามััญ - ทุุนจดทะเบีียน (ล้้านหุ้้�น)
จำนวนหุ้้�นสามััญ - ทุุนที่่�ออกและเรีียกชำระแล้้ว (ล้้านหุ้้�น)

0.28
0.17
0.22 0.27
0.92
0.59
0.85 0.90
0.10
0.10
0.10 0.10
0.255
0.15 0.195 0.255
209.23 123.08 160.00 209.23
820.51 820.51 820.51 820.51
820.51 820.51 820.51 820.51

* เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทมีีมติิอนุุมััติิให้้เสนอจ่่ายเงิินปัันผลงวดสุุดท้้ายสำหรัับปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ 0.145 บาท เป็็นจำนวน
เงิินทั้้�งสิ้้�น 118.97 ล้้านบาท ดัังนั้้�น เมื่่�อรวมเงิินปัันผลจ่่ายระหว่่างกาลที่่�จ่่ายไปแล้้วจำนวนหุ้้�นละ 0.11 บาท ทำให้้เงิินปัันผลจ่่ายสำหรัับปีี 2564 มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น
หุ้้�นละ 0.255 บาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะนำเสนอเพื่่�ออนุุมััติิเรื่่�องดัังกล่่าวในที่่�ประชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทต่่อไป
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โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
เป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทมีีเป้้าหมายในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อเป็็นผู้้�นำในการให้้บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร การวิิเคราะห์์และตรวจสอบข้้อมููลอย่่างครบวงจร
เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว และถููกต้้องมากที่่�สุุด โดยบริิษััท
ได้้ดำเนิินการพััฒนาและปรัับปรุงุ ฐานข้้อมููลที่่มีี� อยู่่อ� ย่่างสม่่ำเสมอ พร้้อมทั้้�งจััดทำโครงการเพื่่�อจััดหาข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููลอื่่น� เพิ่่�มเติิม
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการนำที่่�สุุดของเทคโนโลยีีใหม่่จากต่่างประเทศ เข้้ามาช่่วยในการวิิเคราะห์์ ประมวลผล และนำเสนอข้้อมููล
ในมิิติิที่่�หลากหลาย เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดสำหรัับลููกค้้าทั้้�งในด้้านการวิิเคราะห์์เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสและการลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจ
ความปลอดภััยของข้้อมููลและระบบฐานข้้อมููลเป็็นหััวใจสำคััญของธุุรกิิจของเรา บริิษัทจึึ
ั งได้้มีีการดำเนิินการพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์
และเครืือข่่ายให้้มีีความรวดเร็็วและปลอดภััย เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีโครงการ
ในการขยายตลาดผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทไปยัังต่่างประเทศอีีกด้้วย

วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
เพื่่�อนำองค์์กรไปสู่่�ยุุคการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืนและสอดคล้้องกัับภููมิิทััศน์์ทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว บริิษััทได้้ตััดสิินใจที่่�จะปรัับ
วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจเพื่่�อสะท้้อนถึึงโอกาสใหม่่ในตลาด และเพื่่�อปรัับค่่านิิยมหลัักขององค์์กรให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิทางธุุรกิิจ

วิิสััยทััศน์์ (Vision)
“เป็็นองค์์กรที่่�เพิ่่�มศัักยภาพให้้ธุุรกิิจสามารถคว้้าโอกาสและบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านนวััตกรรมเทคโนโลยีีและข้้อมููลเชิิงลึึก”

พัันธกิิจ (Mission)
“เป็็นผู้้�พััฒนาและนำเสนอสิินค้้าและบริิการนวััตกรรมใหม่่ที่่�มีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้ทำการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ชาญฉลาด รวดเร็็ว
และมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น”
กลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของบริิษััท เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายประเภทองค์์กร ปััจจุุบัันสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่
1. กลุ่่�มสถาบัันการเงิิน
2. กลุ่่�มผู้้�ประกอบการภาคธุุรกิิจ และอุุตสาหกรรม
3. กลุ่่�มหน่่วยงาน และองค์์กรต่่างๆ จากภาครััฐ
ลููกค้้าของบริิษััทส่่วนใหญ่่ ใช้้บริิการของบริิษััทเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจในหลายขั้้�นตอนของการดำเนิินงาน เริ่่�มตั้้�งแต่่
การหากลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายใหม่่ และใช้้เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ โดยนำข้้อมููลมาเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินและบริิหาร
ความเสี่่�ยงในการทำธุุรกรรมขององค์์กร ปรัับปรุุงแก้้ไขการบริิหารสภาพคล่่องและเทอมทางการค้้าอีีกด้้วย ทำให้้บริิการของเราเป็็น
องค์์ประกอบสำคััญในการพััฒนากลยุุทธ์์การบริิหารงานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อช่่วยในการเพิ่่�มโอกาสทางการค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มีีการนำเทคโนโลยีี Data Visualization ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�มีีปริิมาณมากและมีีความซัับซ้้อน มาสรุุป
เป็็นการแสดงผลข้้อมููลในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารสามารถเห็็นข้้อมููลในมิิติิต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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อนึ่่�ง บริิษััทยัังมีีเป้้าหมายในการสรรหาพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญในด้้านต่่างๆ เพื่่�อขยายขีีดความสามารถ
ด้้านการแข่่งขัันของบริิษััทให้้มีีบริิการที่่�หลากหลายและตอบรัับกัับความต้้องการของลููกค้้าที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น การร่่วมมืือกัับบริิษััท
ชั้้�นนำจากต่่างประเทศที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านการบริิหารจััดการหนี้้�ทางการค้้าทั่่�วโลก เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการให้้บริิการตาม
หนี้้�การค้้าทั่่�วโลกของทางบริิษััทได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ รวมถึึงการสร้้างประสบการณ์์ใหม่่ในการใช้้งานระบบผ่่านอุุปกรณ์์เคลื่่�อนที่่�
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้งานของลููกค้้าได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา และทุุกอุุปกรณ์์
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ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท และ บริิษััทย่่อย
บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (“บริิษััท”) ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่�
26 เมษายน 2538 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท ต่่อมา
เมื่่� อ วัั น ที่่� 1 ธัั น วาคม 2546 ได้้ จ ดทะเบีียนแปรสภาพเป็็ น
บริิษััทมหาชนจำกััดตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษััทมหาชนจำกััด
ชื่่อ� บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) เริ่่มต้
� น้ ที่่ทุ� นุ จดทะเบีียน
75 ล้้ า นบาท โดยได้้ เ ข้้ า ทำการซื้้� อ ขายในตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
เอ็็ม เอ ไอ เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน 2547 มีีการเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน
เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2551 เป็็น 78.75 ล้้านบาท ได้้มีีการเพิ่่�ม
ทุุนจดทะเบีียนครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน 2557 เป็็น 82.6
ล้้านบาท และในปีี 2561 บริิษััทได้้ลดทุุนจดทะเบีียนเป็็น 82.05
ล้้านบาท เนื่่�องจากการยกเลิิกหุ้้�นสามััญที่่�เหลืือจากการใช้้สิิทธิิ
ใบสำคััญแสดงสิิทธิิ
บริิษััทประกอบธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร การวิิเคราะห์์
และตรวจสอบข้้ อ มููล เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น เครื่่� อ งมืือในการตัั ดสิิ น ใจ
ทางธุุรกิิจ ซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าวได้้มาจากการรวบรวมข้้อมููลจาก
หลายๆ แหล่่ง ได้้แก่่ ข้้อมููลจากกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวง
พาณิิ ชย์์ โดยมีีสัั ญ ญาเพื่่� อ รัั บข้้ อ มููลนิิ ติิ บุุ ค คลที่่� จ ดทะเบีียน
จััดตั้้�งกัับกระทรวงพาณิิชย์์ทั้้�งหมดในประเทศซึ่่�งรวมถึึงสถานะ
ของบริิษััท คณะกรรมการ และผลดำเนิินการของแต่่ละบริิษััท
กว่่า 1,500,000 บริิษััทในประเทศไทย และบริิษััทยัังได้้รวบรวม
ข้้อมููลจากแหล่่งอื่่น� เช่่น ข้้อมููลข่่าวสารในหมวดอุุตสาหกรรมต่่างๆ
โดยรวบรวมจากหนัังสืือพิิมพ์์ตลอดจนแหล่่งข่่าวด้้านธุุรกิิจชั้้น� นำ
ต่่างๆ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั จััดเก็็บ และประมวลผลข้้อมููลการชำระเงิิน
ของลููกหนี้้�การค้้าจากบริิษัทต่
ั า่ งๆ ที่่ร่� ว่ มโครงการกัับบริษัิ ทอีี
ั กด้้วย
โดยบริิษััทจะทำการตรวจสอบ ประมวลผล วิิเคราะห์์ จััดเก็็บ
และบัันทึึกข้้อมููลเพื่่�อให้้บริิการผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์ออนไลน์์
ภายใต้้เว็็บไซต์์ของบริิษััทชื่่�อ https://www.BOL.co.th
นอกจากนี้้� การร่่วมทุุนกัับ D&B นั้้�น ถืือเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพ
ของบริิษัทั นอกจากบริิษัทั จะได้้เรีียนรู้้�การจััดการและการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลจากผู้้�ให้้บริกิ ารข้้อมููลชั้้น� นำระดัับโลกแล้้ว บริิษัทยั
ั งั สามารถ
ขยายขอบเขตการให้้บริิการข้้อมููลของบริิษััทไปยัังต่่างประเทศ
ผ่่านเครืือข่่ายของ D&B และสามารถเพิ่่�มบริิการข้้อมููลบริิษััท
ในต่่างประเทศให้้ลููกค้้าในประเทศ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถนำข้้อมููล
ไปใช้้ในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ ซึ่่�งจะเป็็นผลดีีต่่อการพััฒนา

ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสิินเชื่่อ� ของประเทศให้้แข็็งแกร่่ง
และส่่ ง เสริิ ม ความโปร่่ ง ใสของการทำธุุ ร กรรม และในวัั น ที่่�
22 มีีนาคม 2549 บริิษัทั ได้้จัดตั้้
ั ง� บริิษัทั ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย)
จำกััด ขึ้้�นมา ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท และเพิ่่�มเป็็น
5 ล้้านบาทในปีี 2562 เลขทะเบีียน 0105549038501
ด้้วยคลัังข้้อมููลกว่่า 1,500,000 บริิษัทั ในประเทศไทย และอีีกกว่่า
300 ล้้านบริิษัทั ใน 214 ประเทศทั่่�วโลก และจากความเชี่่ย� วชาญ
ด้้านการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการฐานข้้อมููล และการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ประกอบกัับความรู้้�ทางด้้านไอทีี ทำให้้บริิษััท
เป็็นผู้้�นำด้้านการให้้บริกิ ารทางธุุรกิิจครบวงจร ตั้้ง� แต่่บริกิ ารข้้อมููล
พื้้�นฐาน และผลการดำเนิินการของแต่่ละบริิษััท รวมถึึงบริิการ
ด้้านข่่าวสาร การวิิเคราะห์์และตรวจสอบข้้อมููล เพื่่�อใช้้เป็็น
เครื่่�องมืือในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว
และถููกต้้ อ งมากที่่� สุุ ด ตลอดจนเพื่่� อ เป็็ น การลดความเสี่่� ย ง
ในการลงทุุน เพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นและโอกาสทางธุุรกิิจ
บริิษััทยัังได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นศููนย์์ประมวลผลของฐานข้้อมููล
ลููกหนี้้�สิินเชื่่�อทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับจากสถาบัันการเงิินที่่�เป็็นสมาชิิก
ของบริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด (NCB) ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�ง
จนถึึงปััจจุุบััน
ในปีี 2547 บริิษััทได้้นำเข้้าระบบการวิิเคราะห์์ทางการเงิินจาก
ต่่างประเทศ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับข้้อมููลทำให้้
ผู้้�ใช้้สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางการเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และใช้้ในการกำหนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการได้้เป็็นอย่่างดีี
บริิ ษัั ทยัั ง ได้้ เ ล็็ ง เห็็ น ความสำคัั ญ ของการประมวลผลข้้ อ มููล
ในเชิิงลึึก เพื่่�อเพิ่่�มศักั ยภาพในการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและโอกาส
ทางธุุรกิิจ โดยตั้้�งแต่่ปีี 2548 บริิษััทได้้พััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ช่่วย
ในการตััดสิินใจที่่เ� รีียกว่่า Decision Support System (“DSS”)
ขึ้้�นสำหรัับลููกค้้าที่่�เป็็นสถาบัันการเงิิน ระบบ DSS จะเป็็นการ
ผนวกข้้ อมููลในฐานข้้ อมููลของบริิ ษัั ทกัั บ ฐานข้้ อมููลของลููกค้้ า
ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถวิิเคราะห์์โอกาสในการขยายตลาดใหม่่
บริิหารฐานข้้อมููลลููกค้้า และเพื่่�อช่่วยการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
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ในปลายปีี 2550 บริิษััทได้้ทำการเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ CORPUS
โดยเป็็นระบบที่่เ� ป็็นศููนย์์รวมของการให้้บริกิ ารข้้อมููลออนไลน์์ ทั้้�ง
ในส่่วนของข้้อมููลนิิติิบุุคคล ข้้อมููลกรรมการ รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
งบการเงิินของบริิษััท ตลอดจนข้้อมููลข่่าว ผ่่านบริิการต่่างๆ
เพื่่�อผู้้�ใช้้สามารถนำข้้อมููลที่่�มีีกว่่า 1,500,000 บริิษััททั่่�วประเทศ
ประกอบกัับข้้อมููลอื่่�นๆ มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ภาพรวมทางธุุรกิิจ
ไปจนถึึงการวิิเคราะห์์สภาพธุุรกิิจรายบริิษััทได้้โดยง่่าย และ
สามารถตอบสนองความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน
ของคนหลายๆ กลุ่่�ม เพื่่�อช่่วยให้้นัักบริิหารในทุุกสาขาอาชีีพ
ในหลากหลายอุุ ต สาหกรรมสามารถนำข้้ อ มููลที่่� มีี อยู่่� ไ ปใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับองค์์กร
ในปีี 2552 บริิษััทได้้พััฒนาตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงโดยคาดการณ์์
ความเป็็นไปได้้ที่่�นิิติิบุุคคลจะเกิิดวิิกฤตทางการเงิินในรููปแบบ
ของคะแนน หรืือ Financial Stress Score (FS Score) ซึ่่�งถููก
พััฒนาจากการศึึกษาวิิจััยร่่วมกัันระหว่่าง BOL และทีีมวิิเคราะห์์
D&B ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า ให้้ เ ป็็ น ตัั ว ชี้้� วัั ด ความเสี่่� ย งที่่� มีี
ความแม่่นยำเป็็นมาตรฐานสากล FS Score จะช่่วยให้้ลููกค้้า
สามารถเข้้าใจสถานะการดำเนิินกิิจการของคู่่�ค้า้ สามารถกระจาย
ความเสี่่�ยงและกำหนดกลยุุทธ์์บริิหารความเสี่่�ยงใน Portfolio
ของลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2557 บริิษััทได้้ทำการเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ ENLITE ระบบ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจของผู้้�ใช้้งานกลุ่่�มธนาคารและสถาบััน
การเงิินเพื่่�อให้้ครอบคลุุมทั้้�งในและต่่างประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน
โดยเฉพาะ โดดเด่่นในด้้านการรวบรวมและจััดระเบีียบข้้อมููล
(Data Integration) โดยผนวกฐานข้้อมููลนิิติิบุุคคลจดทะเบีียน
ของประเทศไทยทั้้�งหมด วิิเคราะห์์ ประมวลผล และนำเสนอ
ในมิิติิต่่างๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้้วยเครื่่�องมืือ
ในการวิิเคราะห์์ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ทั้้�งที่่�เป็็นคุุณสมบััติิหลััก
และที่่�เป็็นคุุณสมบััติิพิิเศษเพิ่่�มเติิม (Premium Features) ที่่�
สามารถเลืือกให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานได้้ เช่่น Risk Score/
Risk Class เพื่่�อแสดงค่่าคะแนนด้้านความเสี่่�ยงโอกาสที่่�จะ
เกิิดวิิกฤตทางการเงิินและนำไปสู่่�การปิิดกิิจการ/เลิิก/ร้้าง/ล้้ม
ละลายในอนาคต, News บริิการข้้อมููลข่่าวบริิษัทั , Auditor Flag
เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นในส่่วนของงบการเงิินของผู้้�ตรวจสอบบััญชีี,
Location Based Intelligence (LI) เพื่่�อแสดงข้้อมููลนิิติิบุุคคล
ในรููปแบบแผนที่่�เพื่่�อดููการกระจายตััว Account Relationship
Management (ARM) เพื่่�อการนำเสนอข้้อมููลความสััมพัันธ์์
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ระหว่่างบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น และกรรมการในรููปแบบแผนภาพ ฯลฯ
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังมีีเป้้าหมายในการขยายขอบเขตการให้้
บริิการให้้ครอบคลุุมทั้้�งในและต่่างประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน
อีีกทั้้� ง บริิ ษัั ทยัั ง ได้้ ด ำเนิิ น การพัั ฒ นาระบบนำส่่ ง งบการเงิิ น
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DBD e-Filing) ร่่วมกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้าและพัันธมิิตรอื่่น� ๆ ที่่มีี� เจตนารมณ์์ร่่วมกััน ที่่จ� ะส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ได้้พััฒนาการให้้บริิการรัับ
งบการเงิิ น ทุุ ก ประเภทธุุ ร กิิ จ ผ่่ า นทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (DBD
e-Filing) ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น การอำนวยความสะดวกและเพิ่่� ม
ช่่องทางการนำส่่งงบการเงิิน รวมทั้้�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การให้้ บริิ ก ารข้้ อ มููลงบการเงิิ น ของประเทศไทยให้้ มีี ความ
ถููกต้้องและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งเปิิดให้้บริิการรัับงบการเงิินผ่่านทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (DBD e-Filing) ตั้้ง� แต่่ปีงี บการเงิิน 2557 เป็็นต้้นไป
ในปีี 2560 บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด ทุุน
จดทะเบีียน 15 ล้้านบาท เลขทะเบีียน 0105560000956 มีี
การเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม 2561 เป็็น 30
ล้้านบาท และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนครั้้�งที่่� 2 เมื่่�อวัันที่่� 9 กัันยายน
2564 เป็็น 40 ล้้านบาท โดยเป็็นบริิษััทที่่�มุ่่�งเน้้นการคิิดค้้นและ
พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อก่่อให้้เกิิดบริกิ ารในรููปแบบใหม่่ มีีการพััฒนา
แพลตฟอร์์มสำหรัั บจัั บคู่่�ท างอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ (MatchLink)
เพื่่�อจััดทำ Business Matching สำหรัับเชื่่�อมโยงผู้้�ซื้้�อผู้้�ขาย
การเข้้าถึงึ แหล่่งเงิินทุุน และสามารถนำข้้อมููลมาใช้้ช่ว่ ยประกอบการ
ตััดสินิ ใจตลอดจนสนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจในด้้านต่่างๆ สำหรัับ
ผู้้�ประกอบการ เพื่่� อ ลดขั้้� น ตอนการทำงาน และเพิ่่� ม โอกาส
ในการทำธุุรกิิจ นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ได้้ร่ว่ มลงทุุนกัับ บริิษัทั เพีียร์์
พาวเวอร์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััท Fintech Startup ประกอบธุุรกิิจ
หลัักเกี่่�ยวกัับ ตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลออนไลน์์
และสิินเชื่่�อ SMEs ที่่�เชื่่�อมต่่อให้้ผู้้�กู้้�ที่่�มีีศัักยภาพสามารถกู้้�เงิิน
โดยตรงกัั บนัั ก ลงทุุ น ในอัั ต ราดอกเบี้้� ย ที่่� ต่่ ำกว่่ า ธนาคารหรืือ
สถาบัันการเงิินในปััจจุุบััน และในขณะเดีียวกัันนัักลงทุุนก็็ได้้รัับ
อััตราผลตอบแทนที่่�จููงใจมากขึ้้�นสามารถให้้อััตราผลตอบแทน
ที่่�สม่่ำเสมอและมากกว่่าผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินทั่่�วไป
ในปีี 2561 บริิษััทได้้เปิิดตััวฟัังก์์ชั่่�น SENSE ซึ่่�งเป็็นบริิการใหม่่
ของระบบ CORPUS ที่่�รวบรวมข้้อมููลจากสื่่�อโซเชีียล เว็็บบอร์์ด
และเว็็ บ ไซต์์ต่่ า งๆ เนื่่� อ งจากบริิ ษัั ท เล็็ ง เห็็ น ความสำคัั ญ ของ
การจััดเก็็บข้อ้ มููลในรููปแบบ Big Data และการนำข้้อมููลเหล่่านั้้�น
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มาใช้้ เช่่น การฟัังและวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในสื่่อ� สัังคม
ออนไลน์์ หรืือ Social Listening บริิษััทจึึงเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�น SENSE
เข้้ า ไปในระบบ CORPUS เพื่่� อ ให้้ ค รอบคลุุ มข้้ อ มููลทุุ ก มิิ ติิ
เพิ่่�มมุมม
ุ องการวิิเคราะห์์ภาพรวมธุุรกิิจ ทำให้้รู้้�จักั ลููกค้้าและคู่่�ค้า้
ได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง และช่่วยเพิ่่�มความมั่่�นใจในการตััดสิินใจ
ในปีี 2562 บริิษััทได้้ขยายกิิจการไปยัังประเทศเวีียดนาม โดย
บริิษััทได้้ร่่วมจััดตั้้�งบริิษััท Buisness Information Company
Limited เพื่่�อให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจผ่่าน

ซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่�นที่่�ทัันสมััย ตลอดจนโซลููชั่่�นสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการและสถาบัันการเงิิน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ทำการเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ Corpus X ระบบ
ช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููล B2B (B2B Data Analytics Platform)
ที่่� ส ามารถประมวลข้้ อ มููลนิิ ติิ บุุ ค คลกว่่ า 1,500,000 บริิ ษัั ท
ด้้วยเครื่่�องมืือสัังเคราะห์์ข้้อมููลชั้้�นนำภายใต้้ BOL Analytics
หรืือ BOLA เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานได้้บริิหารลููกค้้าและคู่่�ค้้าได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ และเปิิดช่อ่ งทางให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถคว้้าโอกาสและ
ประเมิินความเสี่่�ยงได้้ในหลากหลายมิิติิ ทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร ในรููปแบบการวิิเคราะห์์ที่่�เข้้าใจง่่าย

ลัักษณะการให้้บริิการ
ธุุรกิิจของ BOL ในปััจจุุบัันแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มใหญ่่ๆ ได้้แก่่
1.	บริิการด้้านข้้อมููล (Information Services)
1.1	บริิการข้้อมููลธุุรกิิจ (Basic Information)
1.2	บริิการข้้อมููลสำหรัับสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision Support Information)
1.3	บริิการข้้อมููลสำหรัับการวิิเคราะห์์ (Analytic Information)
2.	บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Services)
2.1 ระบบเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Solution)
2.2 ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Consultancy)
3.	บริิการอื่่�นๆ (Other Services)
3.1 โครงการพิิเศษ (Special Project)
3.2	บริิการติิดตามหนี้้�การค้้าทั่่�วโลก (DebtLine)

1. บริิการด้้านข้้อมููล (Information Services)
การให้้บริิการข้้อมููล เป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััท และด้้วยปััจจััยภายในและภายนอก ทำให้้องค์์กรต้้องปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ข้้อมููลในการตััดสินิ ใจจึึงทวีีความสำคััญในบทบาทของการบริิหารจััดการในองค์์กร เพื่่�อให้้ครอบคลุุมและเหมาะสมกัับสภาพการแข่่งขััน
ระดัับความพร้้อมของกลุ่่�มเป้้าหมายที่่อ� าจแตกต่่างกััน บริิษัทั ได้้พัฒ
ั นาการให้้บริกิ ารให้้มีีความหลากหลายอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ตรงตาม
ความต้้องการของลููกค้้า โดยมุ่่�งเน้้นในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม และมุุมมองใหม่่ๆ ในการบริิหารความเสี่่�ยงและโอกาส ในปััจจุุบัันบริิการ
ข้้อมููลได้้มีีรููปแบบต่่างๆ ดัังนี้้�

1.1 บริิการข้้อมููลธุุรกิิจ (Business Information)

เป็็นบริิการข้้อมููลบริิษััททั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ผ่่านบริิการออนไลน์์และออฟไลน์์ ซึ่่�งเป็็นบริิการสำหรัับบริิษััทเอกชน
หน่่วยงานราชการ และหน่่วยงานธุุรกิิจโดยทั่่�วไป โดยเป็็นการนำเอาแหล่่งข้้อมููลธุุรกิิจต่่างๆ มาเชื่่�อมโยงอย่่างบููรณาการ ทำให้้
ผู้้�ใช้้บริิการสามารถมองภาพของข้้อมููลได้้อย่่างครบถ้้วนทั้้�งเชิิงลึึกและเชิิงกว้้าง รองรัับผู้้�ใช้้หลายระดัับ และตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้งานที่่�แตกต่่างกััน อาทิิเช่่น
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• การให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบ Web-based application ซึ่่�งมีีฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งานหลััก ดัังนี้้�
- การเข้้าถึึงมิิติิของข้้อมููลจากการเชื่่�อมโยงที่่�มาจากหลายแหล่่งข้้อมููลและมีีความทัันสมััย
- การวิิเคราะห์์ทางการเงิินเชิิงลึึก ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้สามารถมีีความเข้้าใจความซัับซ้้อนของตััวเลขทางการเงิินได้้โดยง่่าย
- การแจ้้งเตืือนความเปลี่่�ยนแปลง เป็็นแจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์สำคััญของกลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่�งอาจจะมีีผลกระทบกัับองค์์กร
- การค้้นหากลุ่่�มลููกค้้าตามเงื่่�อนไข ทำให้้สามารถเข้้าถึึงการกระจายตััวของกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างชััดเจนเพื่่�อใช้้ในการ
		 กำหนดกลยุุทธ์์ขององค์์กร
- การสืืบค้้นพิิเศษที่่�เพิ่่�มประสิิทธิิภาพทางการตลาด
• การให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบรายงาน
• การให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบฐานข้้อมููล ซึ่่�งผู้้�ใช้้สามารถกำหนดเงื่่�อนไขต่่างๆ ที่่�ใช้้เลืือกข้้อมููลในฐานข้้อมููลของบริิษััทและ
จะได้้รัับข้้อมููลในรููปแบบที่่�ลููกค้้าต้้องการ

1.2 บริิการข้้อมููลสำหรัับสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (Decision Support Information)

เป็็นการให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบของระบบช่่วยในการตััดสิินใจ ซึ่่�งเป็็นบริิการสำหรัับหน่่วยงานขนาดใหญ่่ เช่่น สถาบัันการเงิิน
ที่่มีี� ความจำเป็็นจะต้้องใช้้ข้อ้ มููล และมุุมมองในระดัับภาพรวม บริิการนี้้�จะเป็็นบริิการที่่ร� วมถึงึ ข้้อมููล ระบบแอพลิิเคชั่่น� ระบบคอมพิิวเตอร์์
และการอััพเดทข้้อมููลให้้ทัันสมััย

1.3 บริิการข้้อมููลสำหรัับการวิิเคราะห์์ (Analytic Information)

เป็็นการให้้บริิการข้้อมููลในรููปแบบของคะแนน หรืือตััวชี้้�วััด โดยเป็็นการนำเอาข้้อมููลทางธุุรกิิจและข้้อมููลทางการเงิินของนิิติิบุุคคล
ที่่มีี� ในฐานข้้อมููลของบริิษัทั กว่่า 260,000 ราย มาวิิเคราะห์์ในเชิิงสถิิติแิ ละแปลค่่าออกมาเป็็นคะแนน เพื่่�อใช้้คาดการณ์์ความเป็็นไปได้้
ของนิิติิบุุคคลใดๆ ที่่�จะเกิิดวิิกฤตทางการเงิิน โดยนำไปสู่่�การล้้มละลาย พิิทัักษ์์ทรััพย์์เด็็ดขาด การเลิิกหรืือฟื้้�นฟููกิิจการ เพื่่�อให้้
ผู้้�ใช้้สามารถเข้้าใจสถานะการดำเนิินกิิจการของลููกค้้า สามารถกระจายความเสี่่ย� งและกำหนดกลยุุทธ์์บริหิ ารความเสี่่ย� งใน Portfolio
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

2. บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Services)
2.1 ระบบเพื่่�อการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Solution)

เป็็นการให้้บริกิ ารร่่วมกัับบริษัิ ทชั้้
ั น� นำจากต่่างประเทศในการนำเสนอเครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการบริิหารความเสี่่ย� งให้้แก่่สถาบัันทางการเงิิน
เช่่น ระบบการวิิเคราะห์์ทางการเงิิน ระบบ Business Rule Engine เป็็นต้้น

2.2	ที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Consultancy)

เป็็นการให้้บริกิ ารที่่ปรึึ
� กษาด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยการนำประสบการณ์์ และความเชี่่ย� วชาญในมุุมมองและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
มาให้้บริิการลููกค้้าโดยมีีรููปแบบเป็็นการจััดการอบรม และให้้คำปรึึกษา

3. บริิการอื่่�นๆ (Other Services)
3.1 โครงการพิิเศษ (Special Project)

โครงการพิิเศษ (Special Project) เป็็นโครงการที่่�บริิษััท ดำเนิินการโดยอาศััยความเชี่่�ยวชาญหลัักของบริิษััท เช่่น การบริิหารจััดการ
ฐานข้้อมููล การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ การให้้คำปรึึกษาด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
องค์์กร (Risk Management) เป็็นต้้น ซึ่่�งโครงการพิิเศษนี้้� จะดำเนิินการภายใต้้ความต้้องการเฉพาะ (Special Requirements)
ของลููกค้้าแต่่ละราย
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3.2 บริิการติิดตามหนี้้�การค้้าทั่่�วโลก (DebtLine)

บริิษััทได้้เสนอบริิการจััดเก็็บหนี้้�การค้้าอย่่างมืืออาชีีพ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและสภาพคล่่องทางการเงิินให้้แก่่กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััท
เพื่่�อให้้ลููกค้้าของบริิษัทั ได้้รับั เงิินจากการขายสิินค้้าและบริิการครบถ้้วน โดยยัังคงรัักษาความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับคู่่�ค้า้ ไว้้ได้้ โดยในปััจจุุบันั
ได้้มีีการขยายขอบเขตการให้้บริิการตามหนี้้�การค้้าครอบคลุุม 150 ประเทศทั่่�วโลก

เหตุุการณ์์สำำ�คััญของบริิษััท
พ.ศ. 2538

ก่่อตั้้�งบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด

พ.ศ. 2539

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด ได้้เซ็็นสััญญากัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ให้้บริิการข้้อมููล
บริิษััทจดทะเบีียนออนไลน์์ให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป

พ.ศ. 2541

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด ร่่วมทุุนกัับ D&B ผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลชั้้�นนำของโลก

พ.ศ. 2546

จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำกััด

พ.ศ. 2547

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) เข้้าทำการซื้้�อขาย ในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ

พ.ศ. 2549

ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อย “บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท

พ.ศ. 2551

รางวััล “Bai Pho Business Award” by Sasin 2008 โดดเด่่นในมิิติิการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Creation)
และการให้้ความสำคััญต่่อลููกค้้า (Customer Focus)

พ.ศ. 2551

รางวััล “200 Best Under A Billion” จากนิิตยสาร Forbes Asia ฉบัับเดืือนกัันยายน 2551 ได้้สำรวจบริิษััท
จดทะเบีียนในภููมิิภาคเอเชีีย แปซิิฟิิก จำนวน 24,155 บริิษััท เพื่่�อมอบรางวััล “200 Best Under A Billion”
ให้้แก่่บริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีรายได้้ต่่ำกว่่า 1 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ และมีีผลการดำเนิินงานโดดเด่่น

พ.ศ. 2551

ร่่วมจััดตั้้�ง บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด ด้้วยสััดส่่วนการลงทุุน 20% จากทุุนจดทะเบีียน 150 ล้้านบาท

พ.ศ. 2552

บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศ Information
Security Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 จากบริิษััท บููโร เวอริิทััส
เซอทิิฟิิเคชั่่�น (ประเทศไทย) จำกััด (BVQI) ถืือเป็็นมาตรฐานที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดการด้้านระบบการรัักษา
ความปลอดภััยข้้อมููลองค์์กร นัับเป็็นความสำเร็็จอีีกขั้้�นหนึ่่�งของบริิษััท ที่่�มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููล
แก่่ลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีคุุณภาพเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลอย่่างมืืออาชีีพ สร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กัับลููกค้้าในการใช้้บริิการข้้อมููลของบริิษััทได้้เป็็นอย่่างดีี

พ.ศ. 2554

D&B Worldwide Network Awards 2011 “Excellence in Information Quality”

พ.ศ. 2554

ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อย “บริิษััท ไอโบล จำกััด” ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 5 ล้้านบาท และเสร็็จการชำระบััญชีีไปเมื่่�อ
26 ธัันวาคม 2556

พ.ศ. 2555

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) ได้้ลงนามต่่ออายุุสััญญาให้้สิิทธิิประโยชน์์ฯ กัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า
กระทรวงพาณิิชย์์ ออกไปอีีก 5 ปีี (ปีี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) นัับแต่่วัันที่่�ครบกำหนดอายุุสััญญา

พ.ศ. 2555

ได้้รัับพิิจารณาขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ค้้า กลุ่่�มงานจ้้างที่่�ปรึึกษาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำกััด (มหาชน) (ทอท.) โดยได้้รัับการอนุุมััติิเมื่่�อ 16 สิิงหาคม 2555

พ.ศ. 2555

ติิดอัันดัับ 1 ใน 9 บริิษััทจดทะเบีียนในกลุ่่�ม “mai stars” กำไรสุุทธิิ มีีกระแสเงิินสดจากการดำเนิินงาน และ
มีีการจ่่ายปัันผลต่่อเนื่่�อง 5 ปีี (ปีี 2550 - 2554) มีีอัันดัับบรรษััทภิิบาลตั้้�งแต่่ “ดีี” หรืืออยู่่�ในเกณฑ์์ 3 ดาวขึ้้�นไป
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พ.ศ. 2555

บริิษััทได้้ทำสััญญาวางโครงสร้้างระบบเชื่่�อมต่่อฐานข้้อมููลของกรมบัังคัับคดีี กระทรวงยุุติิธรรม กัับ
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด โดยอายุุของสััญญามีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2555 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564

พ.ศ. 2556

ร่่วมกัับภาครััฐในการเปิิดตััวโครงการใหม่่ “ระบบบริิหารข้้อมููลข่่าวสารจัังหวััดอััจฉริิยะ (Smart Province)”
ระบบข้้อมููลข่่าวสารจัังหวััดอััจฉริิยะ คืือ ระบบฐานข้้อมููลและสารสนเทศภููมิิศาสตร์์เชิิงบริิหารที่่�ช่่วยให้้เกิิด
การเชื่่อ� มโยงของข้้อมููลทุุกภาคส่่วน เพื่่�อสะท้้อนภาพในมิิติต่ิ า่ งๆ บนระบบแผนที่่� เพื่่�อใช้้ในการวางแผนยุุทธศาสตร์์
ของจัังหวััดหรืือพื้้�นที่่�ที่่�ดููแลให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

พ.ศ. 2557

ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำกััด ด้้วยสััดส่่วนการลงทุุน 15% ของหุ้้�นทั้้�งหมด

พ.ศ. 2557

ร่่วมมืือกัับ บริิษััท อาร์์ เอ็็ม เอส จำกััด (ประเทศฮ่่องกง) เพื่่�อเป็็นตััวแทนร่่วมในการให้้บริิการตามหนี้้�การค้้า
ในประเทศไทย และ 150 ประเทศทั่่�วโลก

พ.ศ. 2557

ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน ในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์ ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL
CONTENT ประเภท 5.8 กิิจการซอฟต์์แวร์์ เลขที่่�บััตร 2423(7)/2556

พ.ศ. 2558

บริิษััทได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย สารสนเทศ Information
Security Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริิษััท บููโร เวอริิทััส
เซอทิิฟิิเคชั่่�น (ประเทศไทย) จำกััด (BVQI) ฉบัับปรัับปรุุงล่่าสุุด ถืือเป็็นมาตรฐานที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดการ
ด้้านระบบการรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลองค์์กร

พ.ศ. 2560

บริิษััทได้้รัับรางวััล “องค์์กรนวััตกรรมยอดเยี่่�ยม สาขาบริิการ” (Innovative Organization: Service)
ในงานประกาศรางวััลองค์์กรนวััตกรรมยอดเยี่่�ยม 2560 ซึ่่�งจััดขึ้้�นโดยสำนัักนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

พ.ศ. 2560

ก่่อตั้้�งบริิษััทย่่อย “บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด” ทุุนจดทะเบีียน 15 ล้้านบาท

พ.ศ. 2560

ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำกััด ด้้วยสััดส่่วนการลงทุุน 10% ของหุ้้�นทั้้�งหมด

พ.ศ. 2561

บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด” เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 30 ล้้านบาท

พ.ศ. 2561

บริิษััทผ่่านการประเมิิน CMMI Level 3 (CMMI/DEV3) ซึ่่�งสะท้้อนว่่าบริิษััทมีีการกำหนดมาตรฐานขั้้�นตอน
เครื่่�องมืือ และวิิธีีการดำเนิินการพััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพซอฟต์์แวร์์อย่่างต่่อเนื่่�อง

พ.ศ. 2562

บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด ได้้รัับรางวััล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ประเภท
นวััตกรรมด้้านการเงิินยอดเยี่่�ยมแห่่งปีี

พ.ศ. 2562

ก่่อตั้้�งบริิษััท “Business Information Company Limited” ทุุนจดทะเบีียน 1,000,000 US Dollars

พ.ศ. 2562

“บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด” เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 5 ล้้านบาท

พ.ศ. 2563

บริิษััทได้้รัับ รางวััล “200 Best Under A Billion” จากนิิตยสาร Forbes Asia สำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน
ที่่�มีีรายได้้ต่่ำกว่่า 1 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ และมีีผลการดำเนิินงานโดดเด่่น

พ.ศ. 2563

ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ กัับ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า เพิ่่�มเติิมอีีก 1 ฉบัับ โดยมีีอายุุของสััญญา
5 ปีี (ปีี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2568)

พ.ศ. 2564

“บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด” เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 40 ล้้านบาท
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) (BOL)

สถานที่่�ตั้้�ง

เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
เป็็นผู้้�นำในการให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านโอกาส
และความเสี่่ย� งในการทำธุุรกิิจ โดยให้้บริกิ ารข้้อมููลเชิิงลึึกผ่่านซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่น�
ที่่�ทัันสมััย ตลอดจนเป็็นผู้้�ออกแบบและพััฒนาโซลููชั่่�นสำหรัับผู้้�ประกอบการและ
สถาบัันการเงิิน รวมถึึงเป็็นที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและภููมิิภาคอาเซีียน
2423(7)/2556 ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์
ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.8
กิิจการซอฟต์์แวร์์
0107546000407
+66 2657 3999
+66 2657 3900-1
www.BOL.co.th
82,050,550 บาท
82,050,550 บาท
0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 820,505,500 หุ้้�น

ประเภทธุุรกิิจ

เลขที่่�บััตรส่่งเสริิม
เลขทะเบีียนบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว
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การตลาดและภาวะการแข่่งขัันกลยุุทธ์์การแข่่งขััน
ในปีี 2564 การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังคงส่่งผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่ง� วิิกฤตการณ์์ COVID-19 ถืือเป็็น
Systematic Risk หรืือ ความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบต่่ อ ตลาด
ทั้้�งระบบ ส่่งผลให้้ผู้้�ประกอบการในภาคธุุรกิิจต้้องมีีการปรัับตััว
ให้้เข้้ากัับกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจภายใต้้ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ หรืือ
New Normal ตลอดจน ต้้องมีีการเพิ่่�มความระมััดระวัังในการ
ตัั ดสิิ น ใจ เพื่่� อ ช่่ ว ยลดความเสี่่� ย งที่่� อ าจจะเกิิ ดขึ้้� น ในอนาคต
ให้้ ม ากที่่� สุุ ด ข้้ อ มููลจึึงถืือเป็็ น หนึ่่� ง ในปัั จ จัั ย ที่่� มีี ความสำคัั ญ
ที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้้�ประกอบการนำมาใช้้ในการบริิหารความเสี่่ย� งให้้สามารถ
ตััดสิินใจได้้อย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� ภาคธุุรกิิจยัังมีีการปรัับตััวในการเทคโนโลยีีมาใช้้
เพื่่�อตอบโจทย์์การทำธุุรกิิจในรููปแบบใหม่่ หรืือ New Normal
เช่่น การยืืนยัันตััวตนในรููปแบบดิิจิิทััล (NDID) การตรวจสอบ
ข้้อมููลลููกค้้าด้้วยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-KYC) หรืือการชำระเงิิน
แบบดิิจิิทััล ตลอดจน ซััพพลายเชน 4.0 ส่่งผลให้้ไม่่เพีียงแต่่
มีีความต้้องการในการใช้้ข้อ้ มููลที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� แต่่ยังั มีีความต้้องการ
ในการเชื่่� อ มต่่ อ หรืือใช้้ ข้้ อ มููลในรููปแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกด้้วย

ภาวะการแข่่งขััน
จากการที่่� ภ าคธุุ ร กิิ จ ต้้ อ งมีีการปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ข้้ า กัั บกิิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิิจภายใต้้ฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ หรืือ New Normal ส่่งผล
ให้้มีีความต้้องการในการใช้้ข้้อมููลโดยเฉพาะข้้อมููลในรููปแบบ
ดิิจิิทััลเพิ่่�มสููงขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของหน่่วยงานราชการ บริิษััทเอกชน
และสถาบัันการเงิิน ทำให้้อุุตสาหกรรมการขายข้้อมููลธุุรกิิจและ
เศรษฐกิิ จ การตรวจสอบและประเมิิ น ความเสี่่� ย งทางธุุ ร กิิ จ
มีีการเติิบโตมากขึ้้น� จากความต้้องการใช้้ที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งจากกลุ่่�มธุุรกิิจ
ที่่มีี� การใช้้บริกิ ารข้้อมููลธุุรกิิจอยู่่แ� ล้้ว และกลุ่่�มธุุรกิิจที่่ยั� งั ไม่่เคยใช้้
ข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ ในการตัั ดสิิ น ใจทางธุุ ร กิิ จ จะมีีความตื่่� น ตัั ว และ
เห็็นความสำคััญของข้้อมููลธุุรกิิจมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ปััจจััย
และการเติิ บ โตของความต้้ อ งการใช้้ ข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ จะส่่ ง ผลให้้
การแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมนี้้�สููงขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน

สำหรัับการปรัับตััวของบริิษััทให้้สอดรัับการแข่่งขัันและภาวะ
ตลาดที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป บริิษััทได้้เปิิดให้้บริิการข้้อมููลนิิติิบุุคคล
ในรููปแบบ API หรืือการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลระหว่่างระบบ Corpus X
ซึ่่� ง เป็็ น ระบบที่่� ใ ห้้ บริิ ก ารข้้ อ มููลนิิ ติิ บุุ ค คลไปสู่่�ร ะบบงานของ
ผู้้�ใช้้บริิการ เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ใช้้ บริิ ก ารสามารถนำข้้ อ มููลไปใช้้ ใ นการ
วิิเคราะห์์หรืือนำไปใช้้ในระบบงานภายในของตนเองได้้ทัันทีี
และบริิ ก ารโซเชีียลบิิ ซิิ เ นสแพลตฟอร์์เพื่่� อ ตอบสนองความ
ต้้ อ งการใช้้ ข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ ให้้ ค รอบคลุุ มทุุ ก กลุ่่�มเป้้ า หมายและ
ครบวงจรมากยิ่่�งขึ้้�น หรืือให้้บริิการตามความต้้องการของลููกค้้า
อย่่างแท้้จริิง โดยเฉพาะกลุ่่�มธุุรกิิจขนาดเล็็ก หรืือ เอสเอ็็มอีี
และผู้้�ประกอบรายย่่อย ที่่�ไม่่ได้้จดทะเบีียนบริิษััทก็็สามารถ
ใช้้ บริิ ก ารแพลตฟอร์์มดัั ง กล่่ า วได้้ ในขณะที่่� ข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ ใน
รููปแบบองค์์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่่ ก็็ มีี แนวโน้้ ม จะ
ขยายตััวต่่อเนื่่�องจากปััจจััยสำคััญคืือ กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความรู้้�
ความเข้้าใจและเห็็นความสำคััญของการใช้้ข้้อมููลธุุรกิิจมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� เพื่่�อเสริิมให้้ข้้อมููลธุุรกิิจของบริิษััทมีีความแตกต่่าง
และเหนืือกว่่าคู่่�แข่่ง บริิษััทได้้มีีแผนที่่�จะรวบรวมข้้อมููลอื่่�นๆ
ที่่ส� ำคััญในประเทศไทย เช่่น Watch List, Sanction List รวมถึงึ
ข้้ อ มููลทางด้้ า นเศรษฐศาสตร์์มหภาค มาผนวกเข้้ า กัั บข้้อมููล
ทางธุุ ร กิิ จ เดิิ ม ที่่� บริิ ษัั ทมีี และนำเอาเครื่่� อ งมืือวิิ เ คราะห์์ที่่� มีี
ความชาญฉลาดมาใช้้ประมวลผล เชื่่�อว่่าจะทำให้้บริิษััทสามารถ
เป็็นผู้้�นำของผู้้�ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจในประเทศไทย และสร้้าง
การเติิบโตทั้้�งรายได้้และผลกำไรอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคตท่่ามกลาง
การเปลี่่�ยนแปลงของเศรษฐกิิจ การเมืือง และเทคโนโลยีี
1. การให้้บริิการข้้อมููลนิิติิบุุคคลในประเทศไทย
หน่่วยงานที่่�ให้้บริิการในลัักษณะที่่�ใกล้้เคีียงกัับบริิการ
ของบริิษััท ได้้แก่่ กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวง
	พาณิิชย์์ และ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�ให้้
	บริิการข้้อมููลที่่จ� ดทะเบีียนใน SET และ MAI ในส่่วนของ
เอกชน เช่่น บริิษััท บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
และ บริิษััท สำนัักวิิจััยอิินรา จำกััด นอกจากนี้้�ยัังมีี
เว็็บไซต์์ www.gohub.biz และ www.dataforthai.com
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ที่่�ให้้ข้้อมููลนิิติิบุุคคล เช่่น ชื่่�อ ที่่�อยู่่� และ ทุุนจดทะเบีียน
เป็็นต้้น
2. การให้้บริิการข้้อมููลนิิติิบุุคคลในต่่างประเทศ
	ลููกค้้าของกลุ่่�มบริิการนี้้�ส่ว่ นใหญ่่เป็็นธุุรกิิจที่่มีี� การส่่งออก
	สิินค้้า ซึ่่�งปกติิธุุรกิิจเหล่่านี้้�อาจใช้้บริิการทดแทนในการ
	บริิหารความเสี่่�ยง เช่่น การประกัันการซื้้�อสิินค้้า (trade
credit insurance) บริิการการประกัันการส่่งออกเป็็นต้้น
หากมองถึึงบริิษััทลููกของ BOL อย่่าง บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี
(ประเทศไทย) จำกััด แล้้วนั้้�นจะมีีคู่่�แข่่งทางตรง และ
	ทางอ้้อม เช่่น Bloomberg และ Thomson Reuters
ที่่ใ� ห้้บริกิ ารข้้อมููลนิิติบุิ คุ คคลในต่่างประเทศ ที่่เ� ป็็นบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาด และ บริิษัทั ที่่จั� ดอั
ั นั ดัับความน่่าเชื่่อ� ถืือ
	ทางการค้้าเช่่น FICO, Fitch, Moody’s และ Standard
and Poor (S&P)
3. การให้้บริิการด้้านข่่าว และ ข้้อมููลธุุรกิิจ
ในปััจจุุบันั นั้้�นมีีหน่่วยงานทั้้�งของรััฐบาล และ เอกชนที่่ใ� ห้้
	ข้้อมููลข่่าวสาร และ บทวิิจัยั ทางธุุรกิิจเช่่น สภาหอการค้้าไทย
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศ บริิษัทั อิินโฟเควสท์์ จำกััด
และ ศููนย์์วิิจััยธนาคารกสิิกรไทย เป็็นต้้น แต่่การให้้
	บริิการข่่าวสารของทางบริิษััทนั้้�นเป็็นการรวบรวมจาก
แหล่่งข่่าวจากทั้้�งใน และ ต่่างประเทศ พร้้อมทั้้�งมีีบริิการ
	ส่่งข้้อความเตืือน หากมีีข่่าวสารที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุรุ กิิจ หรืือ
	บุุคคล ที่่�เป็็นที่่�สนใจของผู้้�ใช้้บริิการ

กลยุุทธ์์การตลาด
กลยุุทธ์์ด้้านการบริิการ
ในปีีที่ผ่่� า่ นมา บริิษัทั ได้้เริ่่ม� นำเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เข้้ามาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ของการทำธุุรกิิจทั้้�งในเรื่่�องของ Artificial Intelligence, Cloud
Computing Service และ Big Data ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
มากที่่สุ� ดุ และทุุกภาคส่่วนต่่างให้้ความสนใจและตื่่น� ตััวต่่อเรื่่อ� งนี้้�
เป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากโลกธุุรกิิจในปััจจุุบันั และอนาคตใช้้ข้อ้ มููล
เป็็นเครื่่�องมืือสำคััญในการขัับเคลื่่�อนองค์์กร หรืือ Data-Driven
เพราะผู้้�บริิโภค ลููกค้้า หรืือ กลุ่่�มเป้้าหมายมีีพฤติิกรรมที่่�ซัับซ้้อน
มากขึ้้น� บริิษัทจึึ
ั งจััดเตรีียมความพร้้อมทั้้�งในส่่วนของการหาความรู้้�
ความเข้้าใจ และเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่
โดยหนึ่่�งในพัันธกิิจหลัักของบริิษััท คืือ การเป็็นองค์์กรนวััตกรรม
ทางด้้าน Data Analytics

นอกจากเทคโนโลยีีใหม่่แล้้ว บริิษััทยัังมองหาธุุรกิิจในอนาคต
เพื่่�อต่่อยอด ได้้แก่่ ธุุรกิิจประเภท Fintech หรืือ Financial
Technology บริิษััทมองเห็็นโอกาสจึึงได้้จััดตั้้�งบริิษััท บีีโอแอล
ดิิจิิตอล จำกััด เพื่่�อคิิดค้้นและพััฒนานวััตกรรรมบริิการใหม่่
บนเทคโนโลยีีใหม่่ และบริิษััทยัังได้้ร่่วมลงทุุนในบริิษััท เพีียร์์
พาวเวอร์์ จำกััด ซึ่่�งเป็็น fintech startup ประกอบธุุรกิิจหลััก
เกี่่ย� วกัับการเป็็นตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่อ� ส่่วนบุุคคลออนไลน์์
บริิษัทั เอไอ แล็็บ จำกััด ที่่ใ� ห้้บริกิ าร จััดทำ ออกแบบ พััฒนา โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์และแอพพลิิเคชั่่�นโดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence or AI) และบริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำกััด
ที่่�ให้้บริิการ e-Signature และ e-KYC ซึ่่�งการลงทุุนของบริิษััท
ถืือเป็็นการเข้้าสู่่�มิติิ ใิ หม่่ของการให้้บริกิ ารข้้อมููลของบริิษัทั อีีกทั้้�ง
ยัังเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการจััดเก็็บข้้อมููลในรููปแบบ Big Data
เพื่่�อนำมาใช้้วิเิ คราะห์์พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค รวมทั้้�งปรัับปรุงุ บริิการ
ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
สำหรัับการขยายขอบเขตการดำเนิินธุุรกิิจไปในกลุ่่�มประเทศ
เอเซีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ หรืือ AEC เพื่่�อรองรัับการเปิิดเสรีี
ประชาคมเศรษฐกิิจอาเซีียน บริิษัทยั
ั งั คงดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อขยายขอบเขตการให้้บริกิ ารข้้อมููลทางธุุรกิิจแก่่บริษัิ ทั สถาบััน
การเงิินในประเทศและต่่างประเทศ ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดการขยายตััว
ทางธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต

กลยุุทธ์ด้์ า้ นการจััดจำ�ำ หน่่ายและช่่องทางการจััดจำ�ำ หน่่าย
แนวทางในการดำเนิินกลยุุทธ์์นี้้� คืือ การเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ให้้มากที่่�สุุด และกลุ่่�มเป้้าหมายต้้องเข้้าถึึงประโยชน์์ที่่�จะได้้รัับ
อย่่างแท้้จริิงจากการใช้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจ รวมถึึงการเข้้าถึึง
ช่่องทางการจััดจำหน่่ายก็็เป็็นเรื่่�องสำคััญ ซึ่่�งบริิษััทได้้แบ่่งการ
ดำเนิินงานออกเป็็น 2 แนวทางหลััก คืือ 1. การดำเนิินการให้้ลููกค้้า
กลุ่่�มเป้้าหมายรู้้�จัักผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทจากช่่องทาง
ต่่างๆ ทั้้�งออนไลน์์ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ โซเชีียลมีีเดีีย และออฟไลน์์
ได้้แก่่ เอกสารการขาย การเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้าต่่างๆ 2. การเข้้าถึงึ
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายโดยตรงผ่่านเครื่่�องมืือทางการตลาด ได้้แก่่
จดหมายที่่�ส่่งตรงถึึงลููกค้้า (direct mail) และ จดหมายตรง
ถึึงลููกค้้าแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Electronic direct mail) การใช้้
พนัักงานขายทางโทรศััพท์์ (Telesales)
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เนื่่�องจากปััจจุุบัันมีีผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตเป็็นจำนวนมากในการค้้นหา
ข้้อมููลต่่างๆ บริิษััทจึึงได้้ดำเนิินการจััดทำ Digital Marketing
บนสื่่�อโซเชีียล ได้้แก่่การ Boost Post ใน Facebook การซื้้�อ
Google Ads เพื่่� อ แนะนำผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์และบริิ ก ารของบริิ ษัั ท
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ต่่างๆ ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายมากที่่สุ� ดุ
ซึ่่�งกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวประสบความสำเร็็จเป็็นอย่่างดีี มีีลููกค้้าสนใจ
ติิดต่่อผ่่านช่่องทางต่่างๆ เข้้ามาสอบถามข้้อมููลและตััดสิินใจซื้้�อ
ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทในที่่�สุุด

กลยุุทธ์ด้์ า้ นส่่งเสริิมการขาย
1.	บริิษัทมีี
ั แนวทางในการจััดทำโครงการ Referral Program
เพื่่� อ เป็็ น การกระตุ้้�นให้้ ลูู กค้้ า เก่่ า บอกต่่ อ ลููกค้้ า ใหม่่
ที่่�ยัังไม่่เคยเข้้ามาใช้้บริิการผ่่านทางแพลตฟอร์์มไลน์์
(LINE) ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่ง� ใน Social Media Platform ที่่มีี� คนใช้้
	มากที่่สุ� ดุ ในประเทศไทย เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึงึ กลุ่่�มลููกค้้า
เป้้าหมายได้้ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงสร้้างความ
	น่่าเชื่่อ� ถืือให้้กัับบริิษััทอีีกด้้วย
2. การส่่งพนัักงานฝ่่ายขายเข้้าอบรมเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับทักั ษะ
การขาย การต่่อรองทางการค้้า และ การวิิเคราะห์์
งบการเงิิ น ชั้้� น สููงนั้้� น ทำให้้ พนัั ก งานมีีความรู้้�และ
ความสามารถในหน้้าที่่� นอกจากนี้้�ยังั เป็็นการเสริิมความรู้้�
และ ความน่่าเชื่่อ� ถืือต่่อลููกค้้าเมื่่อ� ทำการนำเสนอบริิการ
3.	บริิ ษัั ท ได้้ มีี การกำหนดอัั ต รา commission และ
incentive สำหรัับพนัักงานขายเป็็นรายบุุคคลและ
รายกลุ่่�ม ซึ่่� ง ช่่ ว ยกระตุ้้�นระยะเวลาการปิิ ด ยอดขาย
และ การทำงานเป็็นทีีมด้้วย

กลยุุทธ์ด้์ า้ นราคา
บริิษัทั ได้้กำหนดราคาผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตรงกัับความต้้องการ
ของลููกค้้าที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้าตััดสิินใจซื้้�อ
ได้้ง่่ายมากขึ้้�น หรืือสามารถเลืือกซื้้�อตามการใช้้งานอย่่างแท้้จริิง
และเห็็นว่่าการใช้้ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของบริิษััทคุ้้�มค่่าต่่อเงิิน
ที่่เ� สีียไป รวมถึึงการจััดราคาเพื่่�อส่่งเสริิมการขายให้้เกิิดการทดลอง
ใช้้สำหรัับลููกค้้าใหม่่ และเมื่่�อลููกค้้าประทัับใจก็็จะมีีการบอกต่่อ
ถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทอัันจะเป็็นที่่�มาของลููกค้้า
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต
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นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ปรัับอััตราค่่าบริิการระบบ Corpus X ขึ้้�น
จากระบบ Corpus ที่่�มุ่่�งเน้้นทางด้้าน B2B Data Analytics
เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเพิ่่�มขีีดความสามารถในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลลููกค้้า
ทางด้้านบริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด ได้้มีีการจััดการ
บริิการใหม่่ๆ โดยควบรวมหลากหลายบริิการแล้้วขายในแบบ
Solution เพื่่�อให้้ลููกค้้าเห็็นถึึงประโยชน์์ คุุณค่่าของบริิการ
ได้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้ลููกค้้าตััดสิินใจซื้้�อได้้ง่่ายขึ้้�น และ
ในมููลค่่าที่่�สููง

ลัักษณะลููกค้้า

ลููกค้้าในกลุ่่�มบริิษััทเอกชนนั้้�นถืือสััดส่่วนมากที่่�สุุด รองลงมาคืือ
สถาบัันการเงิิน หน่่วยงานราชการ และ การศึึกษา ทั้้�งนี้้�บริษัิ ทยั
ั งั คง
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะขยายฐานลููกค้้าใหม่่ในกลุ่่�มวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อมที่่�กระจายตััวอยู่่�ทั่่�วประเทศ

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
การจััดหาและพััฒนาข้้อมููลของบริิษััท
เนื่่�องจากบริิษัทป
ั ระกอบธุุรกิิจให้้บริกิ ารและพััฒนาข้้อมููลนิิติบุิ คุ คล
ที่่�จดทะเบีียนในประเทศไทยผ่่านระบบออนไลน์์และออฟไลน์์
ดัั ง นั้้� น ฐานข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท จะต้้ อ งมีีความทัั น สมัั ย และมีี
ความน่่าเชื่่อ� ถืือ ด้้วยเหตุุนี้้� ฐานข้้อมููลจึึงเป็็นองค์์ประกอบที่่ส� ำคััญ
ของบริิษััท ในปััจจุุบััน บริิษััทมีีแหล่่งข้้อมููล ดัังต่่อไปนี้้�
1. กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ : ข้้อมููล
	นิิติิบุุคคลที่่�จดทะเบีียนในประเทศไทย และงบการเงิิน
2. หนัั ง สืือพิิ มพ์์ : ข้้ อ มููลข่่ า วสารจากหนัั ง สืือพิิ มพ์์ทั้้� ง
	ภาษาไทยและภาษาอัั ง กฤษชั้้� น นำกว่่ า 20 ฉบัั บ
โดยการจััดเก็็บข้้อมููลตามชื่่�อบริิษััท และอุุตสาหกรรม
3. Payment Information : ระบบบริิหารเครดิิต ซึ่่�ง
	ผู้้�ใช้้ ง านสามารถนำข้้ อ มููลอายุุ ลูู กหนี้้� เ ข้้ า ระบบเพื่่� อ
	วิิเคราะห์์คู่่�ค้้าของตนเองได้้ รวมถึึงเป็็นการแลกเปลี่่�ยน
	ข้้อมููลระหว่่างสมาชิิกด้้วยกััน เพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กับข้
ั อ้ มููล
	ต่่อการวิิเคราะห์์เครดิิตลููกค้้ามากขึ้้�น
4. D&B : ข้้อมููลนิิติิบุุคคลต่่างประเทศ
5.	ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์กัับแหล่่งข้้อมููลโดยตรงเพื่่�อให้้ได้้
	ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ทัันสมััยและข้้อมููลอื่่�นๆ นอกเหนืือจาก
	ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานราชการ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

การจััดหาคอมพิิวเตอร์์ และอุุปกรณ์์ทางไอทีี
บริิษััทจััดให้้มีีอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์และระบบซอฟต์์แวร์์ และ
ฮาร์์ดแวร์์ ที่่� มีี ความทัั น สมัั ย และมีีจำนวนที่่� พ อเพีียงต่่ อ การ
ดำเนิินงานของบริิษััท ที่่�ผ่่านมาบริิษััทจััดให้้มีีการเปรีียบเทีียบ
ข้้อเสนอและราคาของผู้้�จััดจำหน่่ายแต่่ละราย เพื่่�อพิิจารณา
คััดเลืือกข้้อเสนอที่่�ดีีที่่�สุุด

งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
- ไม่่มีี –
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โครงสร้้างรายได้้

(หน่่วย : พัันบาท)
เปรีียบเทีียบรายได้้

2562

2563

2564

จำำ�นวนเงิิน
383,368

%
71%

จำำ�นวนเงิิน
390,906

%
62%

จำำ�นวนเงิิน
418,118

%
64%

บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่ย� ง

60,594

11%

137,823

22%

139,135

21%

บริิการอื่่�นๆ

64,023

12%

66,850

11%

50,750

8%

รายได้้อื่่น� (รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผล และอื่่�นๆ)

30,135

6%

30,626

5%

42,482

7%

538,120

100%

626,205

100%

650,485

100%

บริิการด้้านข้้อมููล

รายได้้รวม
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ทรััพย์์สิินถาวรหลััก
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย ไม่่มีีที่่ดิ� นิ เป็็นของตนเอง โดยอาคารสำนัักงานเช่่าพื้้น� ที่่จ� ากบริิษัทั ทุุนศรีีสยาม จำกััด เพื่่�อเป็็นที่่ท� ำการสำนัักงาน
ตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�น 8, 9 และ 28 อาคารเอ็็มเอส สยาม มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งสิ้้�น 1,575 ตารางเมตร นอกจากนี้้� บริิษััทได้้เช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อใช้้เป็็น
ศููนย์์ข้้อมููลสำรอง (Backup site) ตั้้�งอยู่่�ที่่� ชั้้�น 2 อาคาร B2 ถนนเจริิญนคร มีีพื้้�นที่่�ทั้้�งสิ้้�น 96 ตารางเมตร

ก. ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ทรััพย์์สิินถาวรของบริิษััท และบริิษััทย่่อย สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
สิินทรััพย์์

ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
อุุปกรณ์์สำนัักงาน
คอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์
ยานพาหนะ
สิินทรััพย์์ระหว่่างติิดตั้้�ง
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

มููลค่่าทางบััญชีี

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

24,734
12,138
86,563
14,375
137,810
(104,632)
33,178

เจ้้าของ
เจ้้าของ
เจ้้าของ
เจ้้าของ
เจ้้าของ

ข. สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนของบริิษััท และบริิษััทย่่อย สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
(หน่่วย : พัันบาท)
สิินทรััพย์์

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ระหว่่างพััฒนา
รวม
หััก ค่่าตััดจำหน่่ายสะสม
มููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีี

มููลค่่าทางบััญชีี

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

161,804
3,116
164,920
(116,471)
48,449

เจ้้าของ
เจ้้าของ
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นโยบายเงิินลงทุุนของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนตามรายละเอีียดข้้างล่่างดัังนี้้�
• เงิินลงทุุนในบริิษัทร่
ั ว่ ม ได้้แก่่ บริิษัทั เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 150,000,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษัทั
ในอััตราร้้อยละ 20 บริิษััทร่่วมแห่่งนี้้� ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งกัับกระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2551 เป็็นบริิษััท
ที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นมาโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำเนิินธุุรกิิจทางด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในที่่�ดิิน อาคารสำนัักงาน
เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและลููกค้้าทั่่�วไปเช่่าพื้้�นที่่� ตลอดจนดำเนิินการบริิหารจััดการอาคาร
• เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า ได้้แก่่ บริิษัทั บิิซิเิ นส อิินฟอร์์เมชั่่�น จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านเหรีียญสหรััฐอเมริิกา และถืือหุ้้�น
โดยบริิษััท ในอััตราร้้อยละ 50 เป็็นบริิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นมาโดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ผ่่านซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่�นที่่�ทัันสมััย ตลอดจนโซลููชั่่�นสำหรัับผู้้�ประกอบการและสถาบัันการเงิิน
• เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 40,000,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ในอััตราร้้อยละ 100 บริิษััทย่่อยได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งกัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2560
• เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย ได้้แก่่ บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 5,000,000 บาท และถืือหุ้้�น
โดยบริิษััท ในอััตราร้้อยละ 100 บริิษััทย่่อยได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งกัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม 2549
• เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 250,000,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ในอััตราร้้อยละ 12.25 และมีีนายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ซึ่่�งเป็็นกรรมการของบริิษััท ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษััทดัังกล่่าวด้้วย
	บริิษััทแห่่งนี้้�ประกอบธุุรกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการข้้อมููลเครดิิตบููโรแก่่สถาบัันการเงิินและประชาชนทั่่�วไป
• เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 15,831,190 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ในอััตราร้้อยละ 16.71 โดยมีีนางสาวอิินทิิรา อิินทุุรัตั นา กรรมการบริิหารของบริิษัทั ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษัทดั
ั งั กล่่าวด้้วย
	บริิษััทแห่่งนี้้�ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการออกแบบพััฒนาและให้้คำปรึึกษาทางด้้านระบบ Web-Based Application และระบบ
Enterprise Location- Based Application แบบครบวงจร
• เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 27,950,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ในอััตราร้้อยละ 6.89 โดยมีีนางสาวอิินทิิรา อิินทุุรัตั นา กรรมการบริิหารของบริิษัทั ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษัทดั
ั งั กล่่าวด้้วย
	บริิษััทแห่่งนี้้� ประกอบธุุรกิิจหลัักเป็็นตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล และ SMEs ออนไลน์์ ที่่�ให้้ผู้้�กู้้�เชื่่�อมต่่อโดยตรง
	กัับนัักลงทุุน
• เงิินลงทุุนในหุ้้�นสามััญของบริิษััท เอไอ แล็็บ จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 2,000,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท ในอััตรา
	ร้้อยละ 19 โดยมีีนางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช กรรมการของบริิษััท ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษััทดัังกล่่าวด้้วยบริิษััทแห่่งนี้้�
	ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ จััดทำ ออกแบบ พััฒนา โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์และแอพพลิิเคชั่่�นโดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
(Artificial Intelligence)
• เงิินลงทุุนในหุ้้�นของบริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำกััด โดยมีีทุุนจดทะเบีียน 1,405,000 บาท และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท ในอััตรา
	ร้้อยละ 10 โดยมีีนางสาวอิินทิิรา อิินทุุรัตั นา กรรมการบริิหารของบริิษัทั ดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษัทดั
ั งั กล่่าวด้้วย บริิษัทั แห่่งนี้้�
	ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการ ระบบลายเซ็็นออนไลน์์ (eSignature) และระบบพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิตอล

งานที่่�ยัังไม่่ได้้ส่่งมอบ
ไม่่มีี

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ในระยะเวลา 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา บริิษััทไม่่มีีคดีีข้้อพิิพาททางกฎหมาย
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

100%

บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

100%

บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด

50%

BUSINESS INFORMATION Co., Ltd.
(ประเทศเวีียดนาม)

20%

บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำำ�กััด

19%

บริิษััท เอไอ แล็็บ จำำ�กััด

16.71%

บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด

12.25%

บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด

10%

6.89%

บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำำ�กััด

บริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด
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รายละเอีียดของบริิษััทย่่อย
ชื่่�อบริิษััทย่่อย

บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง

โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
ให้้บริิการข้้อมููลธุุรกิิจทั้้�งไทยและต่่างประเทศ ให้้คำปรึึกษา และให้้บริิการวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยง และโอกาสทางการตลาด
+66 2657 3939
+66 2657 3901
www.dnbthailand.co.th
5,000,000 บาท
2,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 500,000 หุ้้�น

ชื่่�อบริิษััทย่่อย

บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง

เลขที่่� 1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
ให้้ บริิ ก ารแพลตฟอร์์มสำหรัั บ การทำธุุ ร กิิ จ ออนไลน์์ (MatchLink) เพื่่� อ จัั ดท ำ
Business Matching สำหรัับเชื่่�อมโยงผู้้�ซื้้�อ ผู้้�ขายในการทำธุุรกิิจ การเข้้าถึึงแหล่่ง
เงิินทุุน ตลอดจนสนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจในด้้านต่่างๆ สำหรัับผู้้�ประกอบการ
เพื่่�อลดขั้้�นตอนการทำงาน และสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ
60-0193-1-00-2-0 ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนในกิิจการ ซอฟต์์แวร์์
ประเภท ENTERPRISE SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ประเภท 5.7.2
กิิจการพััฒนา ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรืือ DIGITAL CONTENT
+66 2657 3949
+66 2657 3901
40,000,000 บาท
35,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 4,000,000 หุ้้�น

ประเภทธุุรกิิจ

ประเภทธุุรกิิจ

เลขที่่�บััตรส่่งเสริิม
โทรศััพท์์
โทรสาร
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดของบริิษััทร่่วม
ชื่่�อบริิษััทร่่วม

บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง

เลขที่่� 131 ถนนราษฏร์์บููรณะ แขวงราษฏร์์บููรณะ เขตราษฏร์์บููรณะ
กรุุงเทพมหานคร 10140
ดำเนิินธุุรกิิจทางด้้านอสัังหาริิมทรััพย์์ ซึ่่�งรวมถึึงการลงทุุนในที่่�ดิิน อาคารสำนัักงาน
เพื่่�อให้้กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นและลููกค้้าทั่่�วไปเช่่าพื้้�นที่่� ตลอดจนดำเนิินการบริิหารจััดการ
อาคาร
150,000,000 บาท
150,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 15,000,000 หุ้้�น

ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

ความเป็็นมาในการจััดตั้้�ง บริิษััท เอบิิคส์์ ดีีเวลลอปเมนต์์ จำกััด (ABIKS) จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2551 โดยมีีวััตถุุประสงค์์
ในการบริิหารจััดการที่่�ดิิน และให้้เช่่าอาคารสำนัักงาน มีีรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น และสััดส่่วนการถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
(หุ้้�น)

มููลค่่าหุ้้�นทั้้�งหมด
(บาท)

1.

บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสริิช์์ จำกััด

20.00%

3,000,000

30,000,000

2.

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)

20.00%

3,000,000

30,000,000

3.

บริิษััท เอสวีีโอเอ จำกััด (มหาชน)

20.00%

3,000,000

30,000,000

4.

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ

19.999%

2,999,999

29,999,990

5.

แอพซีีลอน เวนเจอร์์ส พีีทีีอีี แอลทีีดีี

20.00%

3,000,000

30,000,000

6.

นางสาวพััชรา เกีียรติินัันทวิิมล

0.0001%

1

10

100%

15,000,000

150,000,000

รวม

การเข้้าร่่วมลงทุุนของบริิษััทใน ABIKS เนื่่�องจาก บริิษััทประสงค์์จะมีีอาคารสำนัักงานเป็็นของตนเอง แต่่การลงทุุนพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ของตนเองจำเป็็นต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำนวนมาก ซึ่่�งบริิษััทไม่่ประสงค์์จะใช้้เงิินลงทุุนจำนวนมากในธุุรกิิจที่่�ไม่่ใช่่
ธุุรกิิจหลัักของตน ดัังนั้้�น จึึงประสงค์์ที่่จ� ะเข้้าร่่วมลงทุุนในบริิษัทั ที่่ด� ำเนิินธุุรกิิจด้้านนี้้� โดยเข้้าร่่วมลงทุุนกัับ ผู้้�ลงทุุนรายอื่่น� ๆ ฝ่่ายจััดการ
ได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบแล้้ว เห็็นว่่า ABIKS มีีที่่�ดิินที่่�สามารถพััฒนาเป็็นที่่�ตั้้�งอาคารสำนัักงานต่่อไปในอนาคตได้้ และมีีนัักลงทุุน
ที่่�จะสามารถร่่วมลงทุุนได้้ โดยบริิษััทสามารถลงทุุนในสััดส่่วนที่่�เหมาะสม จึึงได้้ลงทุุนใน ABIKS
ทั้้�งนี้้� การที่่คุ� ณ
ุ มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ เข้้าร่่วมลงทุุนด้้วยจะเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษัทั เพราะธุุรกิิจของ ABIKS จำเป็็นต้้องใช้้เงิินลงทุุนจำนวนมาก
และการหาผู้้�ลงทุุนที่่ส� นใจรายอื่่�นร่่วมลงทุุนด้้วย และมีีเงิินลงทุุนจำนวนมากเป็็นการยาก ดัังนั้้�น การที่่คุ� ณ
ุ มิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ตกลงเข้้าร่่วม
ลงทุุน ทำให้้ ABIKS มีีเงิินลงทุุนเพีียงพอ นอกจากนี้้� คุุณมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ยัังเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทด้้วย ย่่อมจะบริิหารจััดการธุุรกิิจ
ให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทด้้วยเช่่นกััน
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ข้้อมููลของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััท ถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท อีีคาร์์ทสตููดิิโอ จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

เลขที่่� 129 ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
ให้้บริิการออกแบบ พััฒนาและให้้คำปรึึกษาทางด้้านระบบ Web-Based Application
และระบบ Enterprise Location-Based Application แบบครบวงจร
+66 2643 0807-9
+66 2643-0810
www.ecartstudio.com
15,831,190 บาท
14,612,190 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 1,461,219 หุ้้�น

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

100/28-29 อาคารสาธรนครทาวเวอร์์ ชั้้�น 18 ถนนสาทรเหนืือ แขวงสีีลม เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร 10500
ให้้บริิการข้้อมููลเครดิิตแก่่สถาบัันการเงิินและประชาชนทั่่�วไป
+66 2095 5800
+66 2095 5801-2
www.ncb.co.th
250,000,000 บาท
250,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 25,000,000 หุ้้�น

ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท เอไอ แล็็บ จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง

25 ซอยเจริิญนคร 14 ถนนเจริิญนคร แขวงคลองต้้นไทร เขตคลองสาน
กรุุงเทพมหานคร 10600
ให้้บริิการ จััดทำ ออกแบบ พััฒนา โปรแกรม คอมพิิวเตอร์์และแอพพลิิเคชั่่�น
โดยใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence or AI)
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 200,000 หุ้้�น

ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว
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ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท ครีีเดน เอเชีีย จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง
ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

9/22 ถนน ราชพฤกษ์์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่่�งชััน กรุุงเทพมหานคร 10170
ให้้บริิการระบบเซ็็นเอกสารออนไลน์์ และระบบพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิตอล
1,405,500 บาท
1,405,500 บาท
100 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 10,810 หุ้้�น
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิ จำนวน 3,240 หุ้้�น

บริิษััทร่่วมค้้า
ชื่่�อบริิษััท

BUSINESS INFORMATION COMPANY LIMITED
(บริิษััท บิิซิิเนส อิินฟอร์์เมชั่่�น จำำ�กััด)

สถานที่่�ตั้้�ง

Vietcombank Tower, CEO Suite’s Boardroom Level 21, 5 Me Linh Square,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ให้้บริิการข้้อมููลเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจผ่่านซอฟต์์แวร์์และแอพพลิิเคชั่่�นที่่�ทัันสมััย
ตลอดจนโซลููชั่่�นสำหรัับผู้้�ประกอบการและสถาบัันการเงิิน
1,000,000 US Dollars

ประเภทธุุรกิิจ
ทุุนจดทะเบีียน

อื่่�นๆ
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท เพีียร์์ พาวเวอร์์ จำำ�กััด

สถานที่่�ตั้้�ง

1-7 อาคารซิิลลิิค เฮ้้าส์์ ชั้้�น 5 ห้้อง 1 บีี ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร 10500
ประกอบธุุรกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับ ตััวกลางในการปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลและ SMEs ออนไลน์์
ที่่�ให้้ผู้้�กู้้�เชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับนัักลงทุุน
+66 2026 3514
www.peerpower.co.th
27,950,000 บาท
27,950,000 บาท
10 บาท
หุ้้�นสามััญ จำนวน 2,795,000 หุ้้�น

ประเภทธุุรกิิจ
โทรศััพท์์
เว็็บไซต์์บริิษััท
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนที่่�ออกและชำระแล้้ว
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ
ชนิิดและจำนวนหุ้้�นที่่�จำหน่่ายแล้้ว

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

55

ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียน และทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนจำนวน 82,050,550 บาท โดยแบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำนวน 820,505,500 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.10 บาท และมีีทุุนชำระแล้้วจำนวน 82,050,550 บาท

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ 10 รายแรก และสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

CTOS DIGITAL BERHAD
บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำกััด*
DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD
นายวิิศณุุ สุุกุุลพิิเชฐรััตน์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ*
บริิษััท ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
บริิษััท แพน แปซิิฟิิค คอนซััลแตนท์์ จำกััด*
UBS AG LONDON BRANCH
นางปริิญญา ขัันเจริิญสุุข
นายฮารกิิชิิน ทัันวานีี
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�นๆ
รวมทั้้�งสิ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

185,844,400
134,688,000
71,250,000
58,666,200
49,083,400
32,845,000
30,484,000
23,573,500
21,280,000
20,000,000
192,791,000
820,505,500

% การถืือหุ้้�น

22.65
16.42
8.68
7.15
5.98
4.00
3.72
2.87
2.59
2.44
23.50
100.00

* นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ ถืือหลัักทรััพย์์ในนามตนเอง และถืือหลัักทรััพย์์ผ่่านนิิติิบุุคคล 2 บริิษััท คืือ บริิษััท กลุ่่�มแอดวานซ์์ รีีเสิิร์์ช จำกััด บริิษััท แพน แปซิิฟิิค
คอนซััลแตนท์์ จำกััด รวมหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 26.12

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่ต่่ำกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิประจำปีีที่่�ปรากฏในงบการเงิินรวมหลัังหัักภาษีีเงิินได้้
นิิติบุิ คุ คล อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั อาจจะกำหนดให้้การจ่่ายเงิินปัันผลมีีอััตราที่่น้� อ้ ยกว่่าอััตราที่่ก� ำหนดขั้้�นต้้นได้้ หากบริิษัทมีี
ั ความจำเป็็น
ที่่�จะต้้องนำเงิินกำไรสุุทธิิจำนวนดัังกล่่าวมาใช้้เพื่่�อขยายการดำเนิินงานของบริิษััทต่่อไป โดยการจ่่ายเงิินปัันผลต้้องไม่่เกิินกว่่ากำไร
สะสมของงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
ไม่่มีี
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยง (ความเสี่่�ยงหลััก) เป็็นปััจจััยที่่�บริิษััทพิิจารณาเห็็นว่่าอาจส่่งผลกระทบต่่อการดํําเนิินงานของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ความเสี่่�ยง
และความไม่่แน่่นอนอื่่�นที่่�บริิษััทมิิได้้กล่่าวถึึง จััดเป็็นความเสี่่�ยงที่่�ไม่่มีีนััยสำคััญ หรืือเป็็นความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทไม่่อาจคาดหมายได้้

1.	ความเสี่่ย� งในด้้านความปลอดภััยของฐานข้้อมููล ในปีี 2551 บริิษััทได้้เริ่่�มเข้้าสู่่�โครงการความมั่่�นคงปลอดภััย
บริิษััทประกอบธุุรกิิจให้้บริิการข้้อมููล ข่่าวสาร ฐานข้้อมููลถืือเป็็น
สิิ น ทรัั พย์์ ที่่� ส ำคัั ญ ของบริิ ษัั ท ดัั ง นั้้� น หากข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท
เกิิดความเสีียหายในด้้านการสููญหาย หรืือการลัักลอบเข้้าฐานข้้อมููล
(Hacking) เพื่่�อขโมยหรืือทำลายข้้อมููล หรืือจากการที่่�ระบบ
เครืือข่่ายของบริิษัทมีี
ั ปััญหา จะมีีผลกระทบต่่อการให้้บริกิ ารและ
การดำเนิินงานของบริิษััท

มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิ ษัั ท กำหนดเป็็ น นโยบายและระเบีียบปฏิิ บัั ติิใ นการรัั ก ษา
ความปลอดภััยของข้้อมููลและการดููแลระบบเครืือข่่าย บริิษััท
มีีการสำรองข้้อมููลทุุกวัันอย่่างเป็็นระเบีียบและชััดเจน โดยจััดเก็็บ
ที่่�บริิษััท และที่่�ศููนย์์ข้้อมููลสำรอง (Backup Site) ซึ่่�งทั้้�งสองแห่่ง
มีีระบบการรัักษาความปลอดภััยอย่่างรััดกุมุ บริิษัทั กำหนดรายชื่่อ�
ผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตและระดัับการเข้้าถึึงฐานข้้อมููลอย่่างชััดเจน
มีีการใช้้ Access Card ที่่�ใช้้ได้้เฉพาะในแต่่ละชั้้�น โทรทััศน์์
วงจรปิิด การพิิมพ์์ลายนิ้้�วมืือรหััสผ่่าน (Finger Scan) ในการบัันทึึก
การเข้้า-ออกทุุกครั้้�ง เป็็นต้้น
บริิษััทยัังมีีการตรวจสอบ ปรัับปรุุงระบบการทำงานทั้้�งในด้้าน
เครืือข่่าย ฮาร์์ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์อยู่่�ตลอดเวลา โดยจััดให้้มีี
เจ้้าหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดููแลการทำงานของระบบ เพื่่�อควบคุุม
ไม่่ให้้ระบบเครืือข่่ายของบริิษััทขััดข้้อง รวมถึึงป้้องกัันไม่่ให้้มีี
การลัักลอบเข้้าระบบหรืือฐานข้้อมููลของบริิษัทั นอกจากนี้้� บริิษัทั
ได้้ติิดตั้้�ง Firewall ซึ่่�งเป็็นระบบมาตรฐานสากลในการป้้องกััน
การลัักลอบเข้้าระบบหรืือฐานข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตของ
บุุคคลภายนอก ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทยั
ั งั ไม่่เคยประสบกัับเหตุุการณ์์
ดัังกล่่าว

สารสนเทศ และได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ Information Security
Management System (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2005
จาก บริิษััท บููโร เวอริิทััส เซอทิิฟิิเคชั่่�น (ประเทศไทย) จำกััด
เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน 2552 ปััจจุุบัันบริิษััทได้้มีีการปรัับปรุุงและ
ผ่่านการรัับรองเป็็นมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 โดยมีีการ
สอบทานมาตรฐานดัังกล่่าวเป็็นประจำทุุกปีี

2.	ความเสี่่�ยงจากการพึ่่�งพาข้้อมููลจากภาครััฐ
ปััจจุุบัันข้้อมููลหลัักที่่�บริิษััทนำมาใช้้ในการพััฒนาบริิการต่่างๆ
ของบริิษััท เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานภาครััฐ ได้้แก่่
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ โดยบริิษััทนำข้้อมููล
พื้้น� ฐานดัังกล่่าวมาพััฒนาเป็็นข้้อมููลเชิิงประยุุกต์์ เพื่่�อนำไปให้้บริกิ าร
แก่่ ลูู กค้้ า ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากการพึ่่� ง พาข้้ อ มููลจากภาครัั ฐ
อาจมีีผลกระทบต่่ อ บริิ ก ารของบริิ ษัั ท ในหลายด้้ า น ได้้ แ ก่่
ความถููกต้้องและความทัันสมััยของข้้อมููล การที่่ไ� ม่่ได้้การสนัับสนุุน
ข้้อมููลจากหน่่วยงานของรััฐ เป็็นต้้น

มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิษััทได้้มีีการประสานงานกัับหน่่วยงานภาครััฐอย่่างใกล้้ชิิด
ทั้้� ง ในด้้ า นการช่่ ว ยกัั น ตรวจสอบและแก้้ ไ ขข้้ อ มููลที่่� ไ ม่่ ถููกต้้อง
เป็็นการช่่วยทำให้้ข้้อมููลของทางราชการมีีความถููกต้้องทัันสมััย
อีีกทางหนึ่่�ง นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังดำเนิินการหาแหล่่งข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมจากที่่�อื่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ ได้้แก่่ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
จากการสััมภาษณ์์ การวิิจััยและแบบสอบถามต่่างๆ เป็็นต้้น
รวมทั้้�งพััฒนาข้้อมููลออกไปในเชิิงประยุุกต์์ และวิิเคราะห์์เชิิงลึึก
มากกว่่าการให้้บริิการข้้อมููลทั่่�วไป
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3.	ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขััน
เนื่่�องจากปััจจุุบัันเป็็นยุุคของข้้อมููลข่่าวสาร การให้้บริิการข้้อมููล
ผ่่านอิินเตอร์์เน็็ตมีีการขยายวงกว้้างอย่่างรวดเร็็ว มีีความเป็็นไปได้้
ว่่ า อาจมีีผู้้�ประกอบการรายอื่่�น เข้้ า มาให้้ บริิก ารที่่� มีีลััก ษณะ
ใกล้้เคีียงกัับการให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารของบริิษััท

มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิ ษัั ทต ระหนัั ก ถึึ ง ประโยชน์์ของผู้้�ใช้้ ข้้ อ มููลเป็็ น หลัั ก จาก
ประสบการณ์์ที่่� บริิ ษัั ท ให้้ บริิ ก ารข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ มากกว่่ า 20 ปีี
ประกอบกัับบริษัิ ทมีี
ั แผนงานการวิิจัยั และพััฒนาข้้อมููลอย่่างเป็็น
รููปแบบและต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััท
ในด้้านการอบรมหลัักสููตรต่่างๆ การเดิินทางไปดููงานและเทคโนโลยีี
ต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยนำมาปรัับปรุงุ นโยบาย
การดำเนิินธุุรกิิจและกลยุุทธ์์ของบริิษััท เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้ แ ก่่ บริิ ก ารที่่� ส ามารถตอบสนองความต้้ อ งการของผู้้�ใช้้
ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี นอกจากนั้้� น บริิ ษัั ทยัั ง ได้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น
จากพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น บริิ ษัั ท ที่่� ใ ห้้ บริิ ก าร
ข้้อมููลธุุรกิิจชั้้�นนำของโลก ในการประชุุมแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ทางด้้านธุุรกิิจอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อนำความรู้้�ใหม่่ ๆ มาพััฒนาบริิการ
ของบริิษััทในเชิิงประยุุกต์์ต่่อไป
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สามารถปฏิิบััติิงานด้้านการผลิิต และการจํําหน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ของบริิษัทั ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีการอบรม
และสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

5.	ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
	ว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการหลัักของบริิษัทั เกี่่ย� วข้้องกัับข้อ้ มููลทางธุุรกิิจ
และข้้อมููลของนิิติบุิ คุ คล แต่่ผลิติ ภััณฑ์์และบริิการบางส่่วนเกี่่ย� วกัับ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล เช่่น รายละเอีียดของผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการ
ของนิิติบุิ คุ คล บริิษัทจึึ
ั งมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งเก็็บรวบรวม ใช้้ เปิิดเผย และ
ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่อ� นไขที่่ก� ำหนด
ในพระราชบััญญััติคุ้้�ม
ิ ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล”) ซึ่่�งมีีการเลื่่�อนการใช้้บัังคัับบางบท
บััญญััติิออกไปให้้มีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565
การไม่่ปฏิิบัติั ติ าม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล อาจก่่อให้้เกิิด
ความรัับผิิดทางแพ่่ง ทางอาญา และทางปกครองได้้
แม้้ว่่าปััจจุุบัันยัังไม่่มีีการออกหลัักเกณฑ์์และกำหนดมาตรฐาน
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล บริิษััท
ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงและผลกระทบเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตาม
พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล บริิษััทจึึงจััดให้้มีีมาตรการ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงดัังกล่่าวต่่อไป

4. บริิษัทต้
ั อ้ งพึ่่ง� พาผู้้�บริิหารและบุุคลากรฝ่่ายบริิหาร
อาวุุโส และธุุรกิิจของบริิษัทั อาจได้้รับั ผลกระทบ
	หากบริิษัทั ไม่่สามารถรัักษาบุุคลากรเหล่่านี้้� หรืือ มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ไม่่มีีบุุคลากรที่่�เหมาะสมมาแทนได้้
บริิษััทได้้จััดให้้มีีการทบทวนนโยบายและระเบีียบของบริิษััท
ในปัั จ จุุ บัั น บริิ ษัั ทบริิ ห ารงานโดยกลุ่่�มผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งาน
อาวุุ โ สจํํ า นวนหนึ่่� ง ซึ่่� ง ส่่ ว นใหญ่่ มีีป ระสบการณ์์การทํํ า งาน
ที่่�ยาวนานในบริิษััท ซึ่่�งเป็็นการยากที่่�จะหาบุุคคลมาทดแทนได้้
ดัังนั้้�นหากบริิษััทต้้องสููญเสีียบุุคลากรอาวุุโส และไม่่สามารถ
หาบุุคลากรใหม่่ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมอย่่างเพีียงพอมาทดแทน
ได้้ทันั ท่่วงทีี อาจส่่งผลกระทบในทางลบต่่อธุุรกิิจ ฐานะทางการเงิิน
ผลการดํําเนิินงาน และโอกาสในทางธุุรกิิจของบริิษััท

มาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
บริิ ษัั ท เชื่่� อ ว่่ า การเติิ บ โตอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง และความสํํ า เร็็ จ โดย
ส่่วนใหญ่่ขึ้้น� อยู่่�กับั ความสามารถของบริิษัทั ที่่จ� ะรัักษาบุุคลากรที่่มีี�
คุุณสมบััติิ และมีีประสบการณ์์ด้้านการบริิหาร การขาย การตลาด
และการผลิิต รวมถึงึ ความสามารถที่่จ� ะฝึึกอบรมพนัักงาน เพื่่�อให้้

เกี่่�ยวกัับการเก็็บรวบรวม ใช้้ เผยแพร่่ และประมวลผลข้้อมููล
ทางธุุรกิิจและข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตลอดจนประเมิินผลกระทบ
อัันอาจเกิิดขึ้้�นจากการให้้บริิการข้้อมููลซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล ซึ่่�งปรากฏว่่าความเสี่่�ยงจากความรัับผิิดตาม พ.ร.บ.
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�นอยู่่�ในระดัับต่่ำ
บริิ ษัั ท ได้้ ปรัั บปรุุ ง นโยบาย ข้้ อ กำหนดและเงื่่� อ นไขเกี่่� ย วกัั บ
การให้้บริกิ ารข้้อมููล ข้้อสััญญา และระเบีียบของบริิษัทั เกี่่ย� วกัับการ
เก็็บรวบรวม ใช้้ เผยแพร่่ และประมวลผลข้้อมููลทางธุุรกิิจและ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ตลอดจนกำหนดมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลเพิ่่�มเติิม รวมถึงึ แต่่งตั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่คุ้้�ม
� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เพื่่�อให้้การดำเนิินการที่่�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของบริิษัทั เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย และสอดคล้้องกัับกฎหมาย
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำคััญที่่�ทำให้้เกิิด
ความมั่่�นใจว่่า ความเสี่่�ยงทั้้�งหมดมีีผลกระทบสำคััญ ทั้้�งจาก
ภายในและภายนอกที่่�มีีต่่อการบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
จะได้้รัับการพิิจารณาและดำเนิินการให้้หมดไปหรืือลดน้้อยลง
ซึ่่�งจะทำให้้ผลการดำเนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
แต่่ทั้้�งนี้้� การบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าว นอกจากจะต้้องมีีการ
ดำเนิินการทั่่�วทั้้�งองค์์กรแบบบููรณาการ ยัังต้้องให้้ความสำคััญ
ในการกำหนดผู้้�รัับผิิดชอบต่่อกิิจกรรมการควบคุุม (Control
Activities) รวมถึึ ง ได้้ มีี การติิ ดต ามการดำเนิิ น การที่่� มีี อยู่่�
ในปััจจุุบันั (Monitoring) เพื่่�อให้้มั่่น� ใจได้้ว่า่ การจััดการความเสี่่ย� ง
มีีคุุณภาพ มีีความเหมาะสม และการบริิหารความเสี่่ย� งได้้นำไปใช้้
ทุุกระดัับขององค์์กร มีีการรายงานความเสี่่ย� งทั้้�งหมดที่่มีีผ
� ลกระทบ
สำคััญต่่อการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ขององค์์กรต่่อผู้้�บริิหารที่่รั� บผิ
ั ดช
ิ อบ
และท้้ า ยสุุ ดมีี สารสนเทศและการสื่่�อ สาร (Information &
Communication) แก่่บุุคลากรทุุกคนให้้ได้้รัับรู้้�และเข้้าใจอย่่าง
ทั่่�วถึึง จะสามารถช่่วยให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถตอบสนอง
ต่่อเหตุุการณ์์ได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น โดยมีี
การกำหนดเป็็นนโยบายการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง ซึ่่�งมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาระบบบริิหารจััดการความเสี่่ย� งตามแนวทางการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)
สำหรัับประเภทความเสี่่ย� งในทุุกระดัับขององค์์กร แบ่่งความเสี่่ย� ง
ที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำเนิินธุุรกิิจโดยตรง ออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่

1.	ความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินงาน (Operational
Risk)
เป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากการปฏิิ บัั ติิ ง านทุุ ก ๆ ขั้้� น ตอน โดย
ครอบคลุุมถึึงปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการในการทำงาน
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศ บุุคลากรในการปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั งิ านขององค์์กรได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้มีีการ
กำหนดขั้้�นตอนการดำเนิินงานที่่ชั� ดั เจน รวมถึงึ มีีมาตรการในการ
ดููแลการดำเนิินงานของหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อองค์์กรได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไป
อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม

ด้้านเทคโนโลยีีนี้้�ประกอบด้้วย ความเสี่่�ยงในการเข้้าถึึงข้้อมููล
สารสนเทศ (Information Access Risk) เป็็นความเสี่่�ยงที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นโดยพนัักงานทั่่�วไปอาจเข้้าสู่่�ระบบสารสนเทศ และใช้้
ข้้อมููลต่่าง ๆ ของบริิษัทั เกิินกว่่าอำนาจของตนเองที่่มีี� อยู่่� ความเสี่่ย� ง
ในความต่่อเนื่่�องของการดำเนิินธุุรกิิจ (Business Continuity Risk)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อเทคโนโลยีีเกิิดการขััดข้้อง อาจทำให้้
ธุุรกิิจนั้้�นไม่่สามารถดำเนิินธุุรกรรมต่่างๆ ต่่อไปได้้ ความเสี่่�ยง
ในโครงสร้้างทางเทคโนโลยีี (Infrastructure Risk) อาจเกิิดขึ้้�น
ในกรณีีที่่บริ
� ษัิ ทมีี
ั การเลืือกซื้้อ� อุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีีไม่่เหมาะสม
กัั บลัั ก ษณะงานของบริิ ษัั ท และความเสี่่� ย งในความสะดวก
ในการใช้้เทคโนโลยีี (Availability Risk) เป็็นความเสี่่ย� งที่่พนั
� กั งาน
หรืือผู้้�บริิ ห ารไม่่ ส ามารถเข้้ า ใช้้ ข้้อ มููลต่่ า งๆ ตามที่่� ต นเองนั้้�น
มีีขอบข่่ายการรัับผิดช
ิ อบตามหน้้าที่่� จากความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศดัังกล่่าว บริิษััทกำหนดให้้มีีโครงสร้้างและการจััดการ
ด้้าน IT ที่่รั� ดกุ
ั มุ ที่่จ� ะป้้องกัันไม่่ให้้บุคุ คลที่่ไ� ม่่มีีอำนาจเข้้าถึงึ ข้้อมููล
ของลููกค้้า การมีีข้้อมููลที่่�ถููกต้้องครบถ้้วนเมื่่�อต้้องการใช้้งาน
มีีการสำรองข้้อมููลและจััดทำแผนฉุุกเฉิินทางด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ รวมถึงึ มีีการจััดการทรััพยากรทางด้้าน IT ที่่เ� หมาะสม
กัับธุุรกิิจ

3.	ความเสี่่�ยงด้้านอุุตสาหกรรม (Industry Risk)
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากคุุณสมบััติิเฉพาะของภาคธุุรกิิจของ
บริิษััท เนื่่�องจากเป็็นธุุรกิิจข้้อมููลที่่�เฉพาะเจาะจงเนื่่�องจากธุุรกิิจ
ของบริิษัทต้
ั อ้ งพึ่่ง� พาข้้อมููลจากภาครััฐ อาจมีีความเสี่่ย� งเนื่่�องจาก
เหตุุการณ์์อัันไม่่คาดฝัันเกิิดขึ้้�นได้้ เช่่น ความไม่่แน่่นอนหรืือ
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎระเบีียบในเรื่่�อง หลัักเกณฑ์์การให้้รัับ
ข้้ อ มููล การที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ก ารสนัั บ สนุุ น ข้้ อ มููลจากหน่่ ว ยงานของรััฐ
ในประเด็็นที่่เ� ป็็นความไม่่แน่่นอนและความเปลี่่ย� นแปลงนี้้�จะทำให้้
เกิิดเหตุุการณ์์ความเสี่่�ยง และส่่งผลกระทบต่่อความสำเร็็จของ
การดำเนิินงานของบริิษัทั ได้้ ดัังนั้้�น บริิษัทจึึ
ั งได้้มีีการประสานงาน
กัับหน่่วยงานภาครััฐอย่่างใกล้้ชิดิ นอกจากนั้้�นบริิษัทยั
ั งั ดำเนิินการ
หาแหล่่งข้้อมููล และพัันธมิิตรเพิ่่�มเติิมจากที่่�อื่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ
รวมทั้้�งพััฒนาข้้อมููลออกไปในเชิิงประยุุกต์์ และวิิเคราะห์์เชิิงลึึก
มากกว่่าการให้้บริิการข้้อมููลทั่่�วไป

4.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (Financial Risk)

2.	ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Risk) เป็็นความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากความไม่่พร้อ้ มในเรื่่อ� งงบประมาณ ปััญหา
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับทุุกองค์์กรในปััจจุุบััน ความเสี่่�ยง

ทางการเงิิน การผิิดนััดชำระหนี้้� ความผิิดพลาดจากการเบิิกจ่่าย

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

สภาพคล่่องทางการเงิิน ความเสี่่ย� งด้้านอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่ย� ง
ด้้ า นอัั ต ราแลกเปลี่่� ย น รวมทั้้� ง ความเสี่่� ย งที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
ผลการดำเนิิ น งานและฐานะการเงิิ น ขององค์์กร โดยบริิ ษัั ท
ได้้คำนึึงถึงึ การจััดหาแหล่่งเงิินทุุน ให้้เพีียงพอและทัันเวลาอยู่่เ� สมอ
รวมถึึงมีีการวิิเคราะห์์สถานะลููกหนี้้� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจ
กระทบต่่อการลงทุุนต่่าง ๆ ของบริิษัทั ได้้ และศึึกษาความเป็็นไปได้้
ในการใช้้เครื่่�องมืือป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านอััตราแลกเปลี่่�ยน
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ทั้้�งนี้้� การดำเนิินการตามกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงต้้องทำ
อย่่างเป็็นขั้้�นตอนและต่่อเนื่่�อง และมีีการพััฒนากระบวนการ
บริิหารความเสี่่�ยงจนทำให้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของวััฒนธรรม
การทำงานขององค์์กร โดยประสานเข้้ากัับกระบวนการทำงาน
ปกติิที่ทุ่� กุ คนในองค์์กรมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง และที่่ส� ำคััญต้้องมีี
การสื่่�อสารและเผยแพร่่ให้้ทุุกคนในองค์์กรเข้้าใจในทุุกขั้้�นตอน
ไปในแนวทางเดีียวกััน รวมทั้้�งกำหนดให้้มีีการทบทวน ความเสี่่ย� ง
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์เป็็นประจำทุุกปีีด้้วย
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริิษััทตระหนัักดีีว่่า องค์์กรที่่�จะเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้นั้้�น ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนั้้�น บริิษััท จึึงได้้กำหนดแนวนโยบาย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1.	มีีความแน่่วแน่่ในการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับพนัักงาน
2. ลดการใช้้ทรััพยากรอย่่างสิ้้�นเปลืือง
3.	ผลิิตบริิการด้้านข้้อมููลที่่�มีีคุุณภาพเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
4.	ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
5. สนัับสนุุนให้้มีีการดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อสาธารณประโยชน์์ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทมีีการสื่่�อสารนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านเครื่่�องมืือ
การสื่่อ� สารภายในองค์์กรช่่องทางต่่างๆ เช่่น การปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ การใช้้จดหมายข่่าว บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ การแจ้้งผ่่านอีีเมล์์
Intranet web หรืือการชี้้�แจงในที่่�ประชุุม เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และความเข้้าใจในหน้้าที่่�ของตนเองในการรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและส่่วนรวม

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง

1.	พนัักงาน

• คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของ
	พนัักงาน
• การสื่่อ� สารข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�ทั่่�วถึึงทุุกคนในบริิษััท
• ส่่งเสริิมศัักยภาพของ
	พนัักงาน

• พััฒนาบุุคลากร
• ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
แรงงานและข้้อกำหนด
	สิิทธิิมนุุษยชน
• สภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
ในการทำงาน
• สวััสดิิการที่่�เหมาะสม
และเป็็นธรรม

2.	ลููกค้้า

• บริิการข้้อมููลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ • พััฒนาบริิการที่่�ตรงกัับ
• ตอบสนองความต้้องการ
ความต้้องการของลููกค้้า
• สร้้างความพึึงพอใจ
แต่่ละกลุ่่�ม
• การรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููล
• การตอบสนองลููกค้้า
อย่่างทัันทีีเมื่่�อเกิิด
	ข้้อร้้องเรีียน

แนวทาง

• การสื่่�อสารภายในองค์์กร เช่่น จดหมาย
	ข่่าว บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ เว็็บบอร์์ด
ผ่่าน intranet web สื่่อ� social media
ขององค์์กร
• การฝึึกอบรมหลัักสููตรภายในและ
	ภายนอกองค์์กร
• การจััดกิิจกรรมสัังสรรค์์ในโอกาสต่่างๆ
• การจััดกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมและ
พััฒนาชุุมชน
• กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
• นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• มีีช่่องทางสำหรัับลููกค้้าร้้องเรีียน
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ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนอง
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แนวทาง

3.	คู่่�ค้้า, คู่่�แข่่ง

• ต่่อต้้านการทุุจริิต

• ดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้กรอบ • เลืือกคู่่�ค้้าที่่�มีีการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความ
ที่่� ก ฎหมายกำหนดอย่่ า ง
โปร่่งใส
เคร่่งครััด
• นโยบายการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
• ไม่่รัับสิินบนทุุกชนิิด
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขตามสััญญากัับคู่่�ค้้า
อย่่างเคร่่งครััด

4.	ผู้้�ถืือหุ้้�น

• สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
• เปิิดเผยข้้อมููลด้้วยความ
	ผู้้�ถืือหุ้้�น
โปร่่งใสและครบถ้้วน
• มีีผลประกอบการที่่�ดีี
	ธุุรกิิจเติิบโตอย่่าง
	ต่่อเนื่่�อง
• ทราบถึึงแนวโน้้มธุุรกิิจ
และการลงทุุนต่่างๆ

• การประชุุมประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�น
• การจ่่ายเงิินปัันผล
• การเผยแพร่่ข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
	บนเว็็บไซต์์บริิษััท รวมทั้้�งเอกสาร
เผยแพร่่ต่่างๆ

5.	ชุุมชน

• เป็็นมิิตรกัับชุุมชนและ
	มีีส่่วนในการสร้้าง
ความยั่่�งยืืน

• มีีช่่องทางร้้องเรีียน
• มีีส่่วนช่่วยสร้้างงานและรายได้้ให้้กัับคน
ในชุุมชน
• ให้้ความร่่วมมืือกัับภาครััฐ
• ทำกิิจกรรมร่่วมกัับองค์์กรเพื่่�อสัังคมต่่างๆ
ในพััฒนาการศึึกษาและชุุมชน

• สนัับสนุุนกิิจกรรมในชุุมชน
• สร้้างความเป็็นอยู่่�และ
	ชีีวิิตที่่ดีีขึ้้
� น� ของคนในชุุมชน
• ให้้ความสำคััญกัับการศึึกษา
พััฒนาเยาวชน

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
ธุุรกิิจของบริิษัทั มิิได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และมีีกิิจกรรมใด
ที่่� อ าจส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกโดยตรง
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ตระหนัักถึงึ ความรัับผิดช
ิ อบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และทรััพยากรธรรมชาติิ จึึงให้้ความสำคััญกัับการใช้้ทรััพยากร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการปลููกฝัังจิิตสำนึึกให้้กัับพนัักงาน
ด้้วยการให้้ความรู้้�ผ่่านการสื่่�อสาร และการรณรงค์์ และส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานรู้้�จัักถึึงวิิธีีการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม การใช้้ทรััพยากร
อย่่างคุ้้�มค่่า รวมทั้้�งลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อม
รวมทั้้�งมีีการพััฒนากระบวนการทำงาน เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากร
ให้้ได้้มากที่่�สุุด

กลยุุทธ์์และกรอบการดำำ�เนิินงาน:
1. การลดการใช้้ทรััพยากรกระดาษ
2. การรัักษาคุุณภาพของสิ่่ง� แวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กร

3.	ส่่งเสริิมให้้มีีการให้้ความรู้้�และฝึึกอบรมพนัักงานในเรื่่อ� ง
	สิ่่�งแวดล้้อม
4. การรณรงค์์ประหยััดน้้ำ ประหยััดไฟ

แนวทางและกิิจกรรมการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
1. รณรงค์์ให้้มีีการใช้้กระดาษทั้้�ง 2 หน้้า
2. รณรงค์์ให้้มีีการคััดแยกขยะอย่่างถููกวิิธีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. การรัับ-ส่่งข้้อมููลแบบ soft-file มากขึ้้�น และปริ้้�นท์์
เมื่่�อจำเป็็น
4. โครงการบริิจาคไส้้ลููกแม๊๊กซ์์ที่่ใ� ช้้แล้้ว นำไปรีีไซเคิิลทำเป็็น
	อุุปกรณ์์เพื่่�อคนพิิการและผู้้�สููงอายุุได้้ เช่่น ไม้้ค้้ำยััน
ไม้้เคนวอร์์ค
5. การใช้้ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์เครื่่� อ งถ่่ า ยเอกสารที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ
	สิ่่� ง แวดล้้ อ ม อีีกทั้้� ง ตระหนัั ก ถึึ ง ความรัั บผิิ ดช อบต่่ อ
	สิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค และมีีการรัับรอง
ฉลากเขีียว
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6. รณรงค์์เพื่่�อให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าเพื่่�อลดการ
ใช้้พลัังงาน โดยกระตุ้้�นให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการลด
การใช้้พลัังงานจากกระบวนการปฏิิบััติิงานของตนเอง
เช่่น การปิิดไฟและถอดปลั๊๊�กหลัังเลิิกใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
เป็็นต้้น

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) หรืือ BOL มีีความเชี่่ย� วชาญ
ในการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการฐานข้้อมููล และการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ประกอบกัับความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทำให้้บริษัิ ทั เป็็นผู้้�นำด้้านการให้้บริกิ ารข้้อมููลทางธุุรกิิจครบวงจร
ตั้้�งแต่่บริิการข้้อมููลพื้้�นฐาน และผลการดำเนิินงานของแต่่ละ
บริิษััท รวมถึึงบริิการด้้านข่่าวสาร การวิิเคราะห์์และตรวจสอบ
ข้้อมููลเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือ
โดยมีีเป้้าหมายและความมุ่่�งมั่่�นในการให้้บริกิ ารข้้อมููลที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ
มีีความเที่่�ยงตรง และน่่าเชื่่�อถืือ ผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�มีีทั้้�งความทัันสมััย และมีีการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพ ทำให้้ได้้รับั ความเชื่่อ� ถืือและไว้้วางใจ
จากกลุ่่�มลููกค้้าประเภทองค์์กร กลุ่่�มธนาคาร และสถาบัันการเงิิน
ชั้้น� นำต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ตาม นอกเหนืือจากการดำเนิิน
ธุุรกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่อ� นทางเศรษฐกิิจแล้้ว บริิษัทยั
ั งั ยึึดมั่่�นในนโยบาย
การดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ยึึดมั่่�นในหลััก
จริิยธรรมควบคู่่�กัับการมีีจิิตสำนึึกด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างแท้้จริิง โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วนทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร ทั้้�งยัังมีีส่่วนในการสร้้างสรรค์์และสร้้าง
คุุณประโยชน์์ให้้กับสั
ั งั คมไทยทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม เพื่่�อนำไปสู่่�
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
จากกรอบนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิษััทได้้กำหนด
แนวทางการดำเนิินกิิจกรรม โดยสามารถสรุุปสาระสำคััญได้้ดังั นี้้�

1.	ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค
ตรวจสอบดููแลคุุณภาพของข้้อมููลและการบริิการ
เนื่่�องจากธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั คืือ การให้้บริกิ ารข้้อมููลทางธุุรกิิจ
โดยจะมีีการให้้บริิการผ่่านคอมพิิวเตอร์์และระบบอิินเทอร์์เน็็ต
เป็็นช่่องทางหลััก ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงต้้องควบคุุมดููแลคุุณภาพ
ข้้อมููลและการบริิการอย่่างสม่่ำเสมอ โดยมีีการใช้้เครื่่�องมืือและ

เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ทางธุุรกิิจที่่�หลากหลาย เพื่่�อสร้้างความ
พึึงพอใจสููงสุุดให้้กัับลููกค้้า
กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. การใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยในการบริิหารจััดการข้้อมููล
2.	มีีการควบคุุ ม กระบวนการรัั ก ษาความปลอดภัั ย ของ
	ข้้อมููลอย่่างรััดกุุม
แนวทางและกิิจกรรมด้้านการตรวจสอบคุุณภาพของข้้อมููล
และการบริิการ
1. สร้้างหน้้าเว็็บไซต์์ให้้ใช้้งานง่่าย ใช้้สีีสบายตา เพื่่�อถนอม
สายตาผู้้�ใช้้บริิการ
2.	มีีการจััดหมวดหมู่่�ข้้อมููลต่่างๆ เพื่่�ออำนวยความสะดวก
ให้้ลููกค้้าสามารถค้้นหาและใช้้งานได้้ง่่าย
3.	ปรัับปรุุงและตรวจสอบข้้อมููลให้้มีีความทัันสมััย ถููกต้้อง
และครบถ้้วนอยู่่�เสมอ
4.	มีีการวิิจัยั และพััฒนาเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมของการบริิการ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
5.	มีีการจััดอบรมความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับการใช้้งานให้้แก่่
	ลููกค้้าก่่อนจะเริ่่�มต้้นใช้้บริิการ
6.	บริิ ษัั ท ใช้้ ร ะบบรัั ก ษาความปลอดภัั ย ที่่� ไ ด้้ ม าตรฐาน
ในระดัับสากล รวมถึงึ มีีการพััฒนาระบบคอมพิิวเตอร์์และ
เครืือข่่ า ยที่่� มีี ความปลอดภัั ย ด้้ า นสารสนเทศ โดย
ในปีี 2559 บริิษััทได้้ผ่่านการตรวจประเมิินมาตรฐาน
ด้้านการบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยของสารสนเทศ (ISMS)
	ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Surveillance)
โดยบริิ ษััทมีีข้้อ ตกลงรัั ก ษาความลัั บ และไม่่ เ ปิิ ด เผย
	ข้้อมููลที่่ส� อดคล้้องกัันกัับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013
และในปีี 2560 บริิษัทั ได้้มีีการขยายขอบเขตในส่่วนของ
การพัั ฒ นาซอฟต์์แวร์์ โดยมีีการเพิ่่� ม การปฏิิ บัั ติิ ต าม
	ข้้อกำหนดตามมาตรฐานจากเดิิม 102 ข้้อ เป็็น 114 ข้้อ

การดููแลและคุ้้�มครองลููกค้้า
การปกป้้องดููแลข้้อมููลของลููกค้้า และไม่่นำข้้อมููลของลููกค้้าไปใช้้
เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตััวของบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง เป็็นสิ่่�งที่่�บริิษััท
ให้้ความสำคััญสููงสุุด และยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ จรรยาบรรณ
ข้้อบัังคัับ และข้้อกฎหมายต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััดมาโดยตลอด
เนื่่�องจากบริิษัทั ได้้ตระหนัักถึงึ การเคารพสิิทธิส่ิ ว่ นบุุคคล เพื่่�อรัักษา
ความไว้้วางใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อบริิษััท
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กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. การรัักษาข้้อมููลของลููกค้้าให้้เป็็นความลัับ
2. ระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�ได้้มาตรฐาน
แนวทางและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการดููแลและคุ้้�มครองลููกค้้า
1.	มีีบริิการหลัังการขายที่่ดีี� โดยการให้้คำปรึึกษาและแก้้ไข
ปััญหาให้้กัับลููกค้้า รวมทั้้�งมีีระบบสนัับสนุุนให้้ความ
	ช่่วยเหลืือในการแก้้ปััญหา
2.	มีีนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ
3.	มีีการจััดอบรมพนัักงานให้้มีีความเข้้าใจถึึงสิิทธิิความ
เป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า และกำหนดบทลงโทษที่่�ชััดเจน
หากมีีการกระทำผิิด หรืือฝ่่าฝืืนต่่อกฎระเบีียบต่่างๆ
4.	มีีการเก็็บรัักษาข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าอย่่าง
เคร่่งครััด โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับ
จะไม่่เปิิดเผยข้้อมููลใดๆ ของลููกค้้า หากมิิได้้มีีการอนุุญาต
จากลููกค้้าก่่อน
5.	มีีการจััดเก็็บข้้อมููลของลููกค้้าอย่่างเป็็นระบบ ระเบีียบ
	มีีความปลอดภััย และไม่่นำข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�มิิชอบ
หรืือขััดต่่อกฎหมาย
นอกจากนี้้� บริิษัทยั
ั งั ได้้รับั รางวััลจาก โครงการ “Bai Pho Business
Awards by Sasin” ในปีี 2551 ซึ่่�งเป็็นรางวััลเกีียรติิยศสำหรัับ
ผู้้�ประกอบการไทย เพื่่�อยกย่่องธุุรกิิจที่่�ประสบความสำเร็็จและ
สร้้างความโดดเด่่นทางธุุรกิิจได้้อย่่างน่่าภาคภููมิิใจ ทั้้�งยัังเป็็น
แบบอย่่างในการพััฒนาธุุรกิิจ SME บนความโดดเด่่นในมิิติิ
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม (Value Creation) และมิิติกิ ารให้้ความสำคััญ
ต่่อลููกค้้า (Customer Focus) ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�การัันตีีว่่าบริิษััท
ให้้ความสำคััญในเรื่่อ� งของการรัับฟังั และเข้้าใจความต้้องการของ
ลููกค้้า โดยบริิษััทมีีการพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง

2.	การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม
การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้กติิกาการแข่่งขัันที่่�สุุจริิต เป็็นธรรม
ไม่่เอารััดเอาเปรีียบผู้้�อื่่�น ไม่่ขััดต่่อกฎหมายใดๆ และไม่่ละเมิิด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา รวมทั้้�งการหลีีกเลี่่�ยงคู่่�ค้้าที่่�ล่่วงละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
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กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. ไม่่นำแนวคิิดหรืือผลงานของผู้้�อื่่�นมาใช้้ประโยชน์์กัับ
	บริิษััท
2. ไม่่ น ำผลงานหรืือข้้ อ มููลของผู้้�อื่่� น มาดัั ด แปลง หรืือ
	บิิดเบืือน
3.	ยึึดมั่่�นในจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ และกฎหมายทรััพย์์สิิน
	ทางปััญญาอย่่างเคร่่งครััด
แนวทางและกิิจกรรมเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา
ในการดำเนิิ น การใดๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บทรัั พย์์สิิ น ทางปัั ญ ญา
ลิิขสิิทธิ์์�ต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นในประเทศหรืือต่่างประเทศ บริิษััท
จะมีีทำสััญญากัับคู่่�ค้้า โดยมีีการระบุุชััดเจนว่่า ข้้อมููล กระบวน
การผลิิต หรืือ ลิิขสิิทธิ์์ใ� ดๆ ที่่น� ำมาใช้้ มิิได้้มีีการละเมิิดต่อ่ ทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาผู้้�อื่่น� ไม่่ว่า่ จะเป็็นทรััพย์์สินิ ทางปััญญาในประเทศหรืือ
ต่่างประเทศ โดยการสร้้างความตระหนัักในเรื่่อ� งดัังกล่่าว ผ่่านทาง
สายการบัั ง คัั บ บัั ญชา และการอบรมต่่ า งๆ เพื่่� อ ให้้ พนัักงาน
ได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญหากพนัักงานกระทำการใดๆ ที่่เ� ป็็นการ
ฝ่่าฝืืนและละเมิิดสิิทธิิดัังกล่่าว ถืือว่่าการกระทำนั้้�นเป็็นความผิิด
ทางวิินััยอย่่างร้้ายแรง และจะดำเนิินการตามขั้้�นตอนต่่อไป

3.	การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โปร่่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้้ โดยมีีการกำหนดคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานไว้้อย่่างชััดเจน เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการปฏิิบััติิของพนัักงานทุุกคนในองค์์กร
กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1.	ดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ภายใต้้ ก รอบที่่� ก ฎหมายกำหนดอย่่ า ง
เคร่่งครััด
2. กำหนดให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจและ
จรรยาบรรณ
แนวทางและกิิจกรรมเกี่่ย� วกัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล
1. เลืือกคู่่�ค้้าที่่�ดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
2. ไม่่รับสิ
ั นิ บนหรืือผลประโยชน์์ในทางมิิชอบ และไม่่เอารััด
เอาเปรีียบคู่่�ค้้า
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3. กำหนดให้้พนักั งานใหม่่ทุกุ คนได้้รับั การอบรมเรื่่อ� งจริิยธรรม
	ตั้้� ง แต่่ วัั น ปฐมนิิ เ ทศ และมีีการทบทวนความเข้้ า ใจ
สำหรัับพนัักงานปััจจุุบััน โดยการจััดทำแบบทดสอบ
เกี่่ย� วกัับกฎเกณฑ์์ในการปฏิิบัติั งิ าน ระเบีียบและข้้อปฏิิบัติั ิ
ของพนัักงาน และนำผลที่่�ได้้มาประเมิินระดัับความรู้้�
ความเข้้ า ใจของพนัั ก งาน เพื่่� อ ดำเนิิ น การสื่่� อ สารให้้
	พนัั ก งานมีีความเข้้ า ใจและสามารถปฏิิ บัั ติิ ต ามได้้
อย่่างทั่่�วถึึง

4.	การต่่อต้้านการทุุจริิต
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ
บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย มีีความมุ่่�งมั่่น� และส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน ดำเนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส ปฏิิบัติั งิ าน
อย่่ า งมีีจริิ ย ธรรม สามารถตรวจสอบได้้ โดยสอดคล้้ อ งกัั บ
หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. กำหนดจริิยธรรมธุุรกิิจ
2. กำหนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
แนวทางและกิิจกรรมการต่่อต้้านการทุุจริิต
มีีการกำหนดจริิยธรรมธุุรกิิจและนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและ
คอร์์รััปชัันและการรัับสิินบน และนโยบายการรัับข้้อร้้องเรีียน
(Whistleblower Policy) ที่่�ครอบคลุุมถึึงการแจ้้งเบาะแส
การกระทำผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน รวมทั้้�งกระบวนการในจััดการ
กัับเรื่่อ� งที่่ถูู� กร้้องเรีียน และแนวทางให้้ความเป็็นธรรมและคุ้้�มครอง
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายทรััพยากร
บุุคคลได้้มีีการสนัับสนุุนและส่่งเสริิม รวมถึึงการฝึึกอบรมให้้
บุุคลากรทุุกระดัับเห็็นความสำคััญและมีีจิิตสำนึึกในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ส่่วนร่่วมกัับชุมช
ุ นในการพััฒนาชีีวิิตความเป็็นอยู่่ข� องคนในชุุมชน
ให้้ดีีขึ้้�น
กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. สนัั บ สนุุ น เยาวชนในชุุ มช นในการใช้้ เ วลาว่่ า งให้้ เ กิิ ด
	ประโยชน์์
2.	มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนารายได้้ภายในชุุมชน
แนวทางและกิิจกรรมการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน
1. การจ้้างงานนัักศึึกษาในชุุมชนให้้เป็็นพนัักงานคีีย์์ข้้อมููล
Part-time เพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมระหว่่าง เรีียน และใช้้
เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ระหว่่างปิิดภาคเรีียน
2. จากการจ้้างงานนัักศึึกษา และพนัักงานชั่่ว� คราวเป็็นจำนวน
	มาก ส่่งผลทางอ้้อมกัับพ่่อค้้า แม่่ค้้า โดยรอบให้้มีีรายได้้
เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยมีีการจัับจ่่ายและซื้้�อ-ขายสิินค้้ามากขึ้้�น
	ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การกระจายรายได้้ ภ ายในชุุ มช น รวมทั้้� ง
เกิิดการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของคนในชุุมชน

6.	การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม และ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การพััฒนาและส่่งเสริิมพนัักงาน
บริิษััทเชื่่�อว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�สำคััญอย่่างยิ่่�งที่่�จะช่่วย
ขัับเคลื่่อ� นและนำพาบริิษัทั ไปสู่่ค� วามสำเร็็จ บริิษัทจึึ
ั งตระหนัักถึงึ
ความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมกัันในเรื่่�องของสิิทธิิมนุุษยชน
จึึงเปิิดโอกาสในการทำงาน เพื่่�อความก้้าวหน้้าของพนัักงาน
ทุุกคนอย่่างไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

5.	การร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
การส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน

กลยุุทธ์์และกรอบการดำเนิินงาน:
1. การจ้้างงานอย่่างเป็็นธรรม
2. การปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
3. เคารพสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นของพนัักงาน
4. การส่่งเสริิมศักั ยภาพของพนัักงานตามหน้้าที่่รั� บผิ
ั ดช
ิ อบ
5. ใส่่ใจสุุขภาพอนามััยของพนัักงาน

บริิ ษัั ทมีี การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� เ อื้้� อ ประโยชน์์ต่่ อ ชุุ มช นโดยรอบ
เนื่่�องจากบริิษัทั เชื่่อ� ว่่ามาตรฐานคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี� ของคนในชุุมชน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยการมีี

แนวทางและกิิจกรรมการพััฒนาและส่่งเสริิมพนัักงาน
1.	มีีนโยบายเกี่่� ย วกัั บ การดููแลเรื่่� อ งค่่ า ตอบแทนและ
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สวััสดิิการของพนัักงาน โดยยึึดหลัักความเป็็นธรรม จููงใจ
และสามารถแข่่งขัันได้้กับธุ
ั รุ กิิจในอุุตสาหกรรมประเภท
เดีียวกัันและอุุตสาหกรรมอื่่�นที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และกำหนดให้้มีี
การบริิหารระบบค่่าตอบแทน โดยการสำรวจค่่าตอบแทน
ในตลาดอย่่างสม่ำ่ เสมอ สำหรัับค่า่ ตอบแทนพิิเศษในการ
	ปฏิิบัติั งิ านที่่น� อกเหนืือจากการทำงานปกติิ เช่่นค่่าล่่วงเวลา
	ค่่าทำงานวัันหยุุด บริิษัทั จะมีีการจ่่ายค่่าตอบแทน โดยยึึด
	ตามกฎหมายแรงงาน
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2.	มีีสวััสดิิการกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพสำหรัับผู้้�บริิหารและ
	พนัักงาน
3. การจัั ด อบรมหลัั ก สููตรภายในสำหรัั บพนัั ก งาน และ
	ส่่งพนัักงานไปอบรมหลัักสููตรภายนอก ตามตำแหน่่ง
หน้้ า ที่่� ใ นบริิ ษัั ท เพื่่� อ พัั ฒ นาความรู้้�และศัั ก ยภาพ
ของพนัักงาน และนำมาใช้้ประโยชน์์สำหรัับการทำงาน
และการใช้้ชีีวิิตในสัังคม

หลัักสููตรการอบรม/สััมมนาภายในและภายนอก ปีี 2563 - 2564
อบรม/สััมมนาภายใน

อบรม/สััมมนาภายนอก

ปีี พ.ศ.

หลัักสููตร
ที่่�จััด

จำำ�นวนพนัักงานที่่�
เข้้ารัับการอบรม

จำำ�นวนชั่่�วโมง
โดยเฉลี่่�ยต่่อคน

หลัักสููตรที่่�จััด

จำำ�นวนพนัักงานที่่�
เข้้ารัับการอบรม

จำำ�นวนชั่่�วโมง
โดยเฉลี่่�ยต่่อคน

2563
2564

3
4

63
156

5.02
12.8

23
15

49
28

13.28
8.32

หลัักสููตร E-Learning ปีี 2563 – 2564
ปีี พ.ศ.

จำำ�นวนหลัักสููตร

จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าเรีียน

จำำ�นวนชั่่�วโมง
โดยเฉลี่่�ยต่่อคน

2563
2564

64
27

151
124

11.44
4.88

4.	มีีการจ้้ า งงานบุุ ค คลทุุ พพ ลภาพเข้้ า ทำงานในบริิ ษัั ท
	ตามเกณฑ์์ และให้้โอกาสกัับผู้้�ที่่เ� หมาะสมกัับงานที่่บริ
� ษัิ ทั
	พึึงให้้การส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือได้้
5.	ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีกิิจกรรมบำเพ็็ญประโยชน์์ หรืือ
	ทำความดีีเพื่่�อสัังคมตามโอกาส
6.	มีีช่่ อ งทางการสื่่� อ สารเพื่่� อ รัั บฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น ของ
	พนัั ก งานสำหรัั บ แสดงความคิิ ด เห็็ น ต่่ า งๆ ที่่� ส่่ ง ถึึ ง
	ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตรง ที่่�อีีเมล์์ :
BOLwhistleblowing@bol.co.th
7.	จัั ดกิิ จ กรรมสัั มม นาเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร หลัั ก สููตร “การ
พััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร และการประสานงานอย่่างมีี
	ประสิิทธิภิ าพ” เพื่่�อให้้พนักั งานรู้้�จักั วิิธีีการทำงานเป็็นทีีม
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่ า งผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานต่่ า งแผนก รวมทั้้� ง มีี
การประเมิินและติิดตามผล หลัังจากเสร็็จสิ้้�นกิิจกรรม
3 เดืือน

8.	จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพเป็็นประจำทุุกปีี
9.	ดููแลสภาพแวดล้้ อ มในที่่� ท ำงานให้้ มีีสุุ ข อนามัั ย ที่่� ดีี
เช่่น มีีกำหนดการกำจััดปลวก ขััดพื้น้� ซัักพรม การเปลี่่ย� น
ไส้้กรองตู้้�น้้ำดื่่�มอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งมีีการตรวจสอบ
	คุุณภาพน้้ำดื่่�มให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิเป็็นประจำทุุกเดืือน
รวมทั้้�งติิดตั้้�งเครื่่�องฟอกอากาศ ในห้้องที่่�มีีการติิดตั้้�ง
เครื่่� อ งถ่่ า ยเอกสารจำนวนมาก เพื่่� อ กรองฝุ่่�นละออง
	มลภาวะ และกลิ่่�นที่่�เกิิดจากเครื่่�องถ่่ายเอกสาร

ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในด้้านอื่่�นๆ
นอกเหนืือจากกิิจกรรมความรัับผิดช
ิ อบต่่อสัังคมในกระบวนการ
ดำเนิินธุุรกิิจแล้้ว บริิษััทได้้ให้้ความสำคััญกัับการศึึกษาและ
การเรีียนรู้้� เพราะเชื่่อ� ว่่าการศึึกษาคืือรากฐานสำคััญในการพััฒนา
บุุคลากรของชาติิในอนาคต ทั้้�งนี้้� บริิษัทต
ั ระหนัักดีีว่่า การให้้ความรู้้�
ที่่ดีี� และการฝึึกปฏิิบัติั บุิ คุ ลากรของชาติิให้้เห็็นถึงึ ความสำคััญของ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลที่่ถูู� กต้้อง ทำงานจริิงด้้วยตนเอง รู้้�จักั ถึงึ ปััญหาและสามารถ
แก้้ปััญหาต่่างๆ ได้้ โดยมีีพี่่�เลี้้�ยงให้้คำแนะนำ บริิษััทจึึงมีีการ
สนัับสนุุนกิิจกรรมทางการศึึกษา คืือ การมีีส่่วนร่่วมในการให้้
การศึึกษาจากการทำงานจริิงให้้กัับท้้องถิ่่�น บริิษััทร่่วมมืือกัับ
สถาบัันทางการศึึกษาต่่างๆ ในการรัับนัักศึึกษาที่่�ต้้องการฝึึกงาน
ได้้มีีโอกาสเข้้ามา มีีส่่วนในร่่วมในการขั้้�นตอนการบัันทึึกข้้อมููล
ซึ่่� งเป็็ น โครงการต่่ อ เนื่่�องที่่�ไ ด้้รัับความร่่ว มมืือที่่�ดีีจากสถาบัั น

การศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััยต่่างๆ ตลอดมา อีีกทั้้�งการที่่ใ� ห้้สถาบััน
การศึึกษา อาจารย์์ และนัักศึึกษา ได้้มีีโอกาสได้้ใช้้บริิการข้้อมููล
นิิติิบุุคคลของบริิษััท เพื่่�อประโยชน์์ในการทำงานวิิจััย การศึึกษา
และการทำวิิทยานิิพนธ์์อีีกด้้วย บริิษััทจึึงได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรมส่่งเสริิมสัังคมและสาธารณประโยชน์์ ร่่วมสนัับสนุุน
งบประมาณ การมอบวัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ และของใช้้ ที่่� จ ำเป็็ น กัั บ
หน่่วยงานต่่างๆ อาทิิ

• ร่่วมเป็็นผู้้�สนัับสนุุนกิิจกรรมของมููลนิิธิิสร้้างเสริิมไทย ได้้แก่่ “โครงการการ์์ดนี้้�เพื่่�อน้้อง ครั้้�งที่่� 19” และ “โครงการ
สร้้างอาคาร ศููนย์์การเรีียนรู้้� แห่่งที่่� 13 โรงเรีียนวััดโคกสวย อำเภอทัับปุุด จัังหวััดพัังงา”
• ร่่วมเป็็นผู้้�สนัับสนุุนกิิจกรรมของสภากาชาดไทย ผ่่าน สำนัักจััดหารายได้้ Donation Hub “รัับ” เพื่่�อ “ให้้”
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การวิิเคราะห์์และอธิิบายของฝ่่ายจััดการ
คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการ
เปรีียบเทีียบงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 - 2564
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2563
จำำ�นวนเงิิน

2564

จำำ�นวนเงิิน

%

%

จำำ�นวนเงิิน

238,019

35%

168,970

17%

19,962

3%

-

115,874

17%

46,207

2562

2563

2564

%

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

%

126,931

12%

203,487

31%

130,009

13%

49,317

5%

-

-

-

19,962

3%

-

-

-

-

130,471

13%

98,574

10%

107,581

17%

128,948

13%

99,335

10%

-

150,040

15%

281,099

27%

-

-

150,040

16%

281,099

28%

6%

43,844

4%

30,718

3%

38,820

6%

33,865

4%

27,138

3%

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนชั่่�วคราว
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

420,062 61%

493,325 49%

537,322 52% 369,850 57% 442,862 46% 456,889 46%

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้้ำประกััน

14,200

2%

14,200

2%

14,200

1%

14,200

2%

14,200

1%

14,200

1%

สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

-

-

335,185

34%

343,675

33%

-

-

335,185

35%

343,675

35%

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

-

-

-

32,000

5%

32,000

3%

37,000

4%

เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

14,722

2%

12,217

1%

10,772

1%

15,500

2%

15,500

2%

15,500

2%

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

31,215

5%

30,560

3%

30,527

3%

30,000

5%

30,000

3%

30,000

3%

เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น

93,655

13%

-

-

-

-

93,655

14%

-

-

-

-

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์

51,559

8%

44,546

4%

33,178

3%

46,483

7%

40,306

5%

29,929

3%

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

-

-

28,267

3%

24,507

2%

-

-

22,088

2%

19,201

2%

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

46,462

7%

38,904

4%

48,449

5%

34,215

5%

30,319

3%

38,160

4%

9,890

1%

835

-

852

-

9,260

2%

-

-

-

-

2,472

1%

2,038

-

2,017

-

1,829

1%

1,534

-

1,513

-

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน

264,175 39%

506,752 51%

508,177 48% 277,142 43% 521,132 54% 529,178 54%

รวมสิินทรััพย์์

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

หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ที่่�ถึึงกำหนดชำระภายในหนึ่่�งปีี
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
ประมาณการหนี้้�สิินระยะสั้้�น

-

-

17,000

6%

-

-

-

-

17,000

6%

-

-

143,627

78%

161,580

55%

192,222

66%

127,800

77%

147,337

55%

166,326

66%

-

-

2,850

1%

3,066

1%

-

-

2,191

1%

2,357

1%

330

1%

9,571

3%

11,016

4%

-

-

9,571

4%

7,899

3%

1,200

1%

-

-

-

-

1,200

1%

-

-

-

-

16,718

8%

16,991

6%

-

-

16,718

9%

16,991

6%

-

-

เงิินปัันผลค้้างจ่่าย

424

-

494

-

573

-

424

-

494

-

573

-

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

2,860

2%

4,229

1%

3,954

1%

2,384

1%

4,185

2%

3,915

2%

ค่่าสิิทธิิประโยชน์์ค้้างจ่่าย

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

165,159 90%

212,715 73%

210,831 73% 148,526 89% 197,769 74% 181,070 72%
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2562
จำำ�นวนเงิิน

2563
%

จำำ�นวนเงิิน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564

%

จำำ�นวนเงิิน

2562
%

จำำ�นวนเงิิน

2563
%

จำำ�นวนเงิิน

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

%

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า - สุุทธิิจากส่่วนที่่�
ถึึงกำหนดชำระภายในหนึ่่�งปีี

-

-

21,990

8%

18,928

7%

-

-

16,906

6%

14,554

6%

18,136

10%

20,221

7%

21,671

8%

17,787

11%

19,789

7%

20,817

9%

สำรองต้้นทุุนในการรื้้�อถอน

-

-

3,262

1%

3,465

1%

-

-

2,481

1%

2,634

1%

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

-

-

31,389

11%

32,537

11%

-

-

31,389

12%

32,537

12%

สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

18,136 10%

76,862 27%

183,295 100%

289,577 100%

76,601 27%

17,787 11%

70,565 26%

70,542 28%

287,432 100% 166,313 100% 268,334 100% 251,612 100%

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนออกจำหน่่ายและเรีียกชำระแล้้ว
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

82,051

16%

82,051

12%

82,051

11%

82,051

17%

82,051

12%

82,051

11%

82,051

16%

82,051

12%

82,051

11%

82,051

17%

82,051

12%

82,051

11%

139,271

28%

139,271

20%

139,271

18%

139,271

28%

139,271

20%

139,271

19%

8,260

2%

8,260

1%

8,260

1%

8,260

2%

8,260

1%

8,260

1%

271,880

54%

310,891

43%

357,972

47%

251,097

53%

295,614

42%

335,355

46%

(520)

-

170,027

24%

170,513

23%

-

-

170,464

25%

169,518

23%

กำไรสะสม
	จััดสรรแล้้ว - สำรองตามกฎหมาย
	ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

500,942 100%

รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

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

710,500 100%

758,067 100% 480,679 100% 695,660 100% 734,455 100%
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1. รายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษััท
(หน่่วย : ล้้านบาท)

436.5 487.5 538.1 626.2 650.5

จากงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีี
รายได้้รวมเป็็นจำนวน 650.5 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นจำนวน
24.3 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 3.9 เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
กัับรายได้้รวมในปีีที่ผ่่� า่ นมา โดยมีีสาเหตุุหลัักจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของ
รายได้้จากการให้้บริิการข้้อมููล

2560 2561 2562 2563 2564

1.1	การเปรีียบเทีียบรายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษััท
โดยวิิธีี Common - Size
ในส่่วนของอััตราร้้อยละของรายได้้รวมของกลุ่่�มบริิษัทั ในปีี 2564
เมื่่� อ เทีียบกัั บ รายได้้ ป ระเภทเดีียวกัั น กัั บปีี ก่่ อ น รายได้้ จ าก
การให้้บริกิ ารด้้านข้้อมููล และรายได้้อื่่น� เติิบโตเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 1.9
และร้้อยละ 1.6 ตามลำดัับ ในขณะที่่�รายได้้จากการให้้บริกิ าร
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง และรายได้้จากการให้้บริิการอื่่�นๆ
มีีสััดส่่วนของอััตราร้้อยละของรายได้้ เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้รวม
ของกลุ่่�มบริิษััทลดลงร้้อยละ 0.6 และร้้อยละ 2.9 ตามลำดัับ

5.1%
6.3%
10.0%

50.8

64.0
27.4

48.7

139.1

137.8

60.6

43.5

41.5

343.3

368.8

383.4

390.9

418.1

2560

2561

2562

2563

2564

บริิการด้้านข้้อมููล

บริิการด้้านการ
บริิหารความเสี่่�ยง

บริิการอื่่�นๆ

4.9%

10.0%

11.9%

10.7%

11.3%

6.5%
7.8%
21.4%

22.0%

75.7%
71.2%
62.4%

2561

บริิการด้้านข้้อมููล

66.9

5.6%

8.5%

78.6%

2560
(หน่่วย : ล้้านบาท)

5.8%

64.3%

2562

2563

2564

บริิการด้้านการ
บริิหารความเสี่่�ยง

บริิการอื่่�นๆ

รายได้้อื่่�น

1.2	การเปรีียบเทีียบรายได้้จากการให้้บริิการ
	ของกลุ่่�มบริิษััท
รายได้้จากการให้้บริิการของกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2564 รวมเป็็นเงิิน
608.0 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 12.4 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.1
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับรายได้้จากการให้้บริิการในปีี 2563 โดยมีี
สาเหตุุ ห ลัั ก มาจากการเพิ่่� มขึ้้� น ของรายได้้ จ ากการให้้ บริิ ก าร
ด้้านข้้อมููลนิิติิบุุคคลและข้้อมููลซึ่่�งช่่วยในการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
และรายได้้จากการให้้บริิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงร้้อยละ
7.0 และร้้อยละ 0.9 ตามลำดัับ เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ประเภท
เดีียวกัันกัับปีีก่่อน
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

1.3	การเปรีียบเทีียบต้้นทุุนการให้้บริิการและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารของกลุ่่�มบริิษััท
(หน่่วย : ล้้านบาท)
งบการเงิินรวม
2563
จำำ�นวนเงิิน

ต้้นทุุนการให้้บริิการ
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร
รวม

2564
%

253.3 60.7%
164.1 39.3%
417.4 100.0%

จำำ�นวนเงิิน

งบการเงิินเฉพาะของกิิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

%

222.8 59.5%
151.8 40.5%
374.6 100.0%

จำำ�นวนเงิิน

%

(30.5) (12.0%)
(12.3) (7.5%)
(42.8) (10.2%)

2563
จำำ�นวนเงิิน

2564
%

212.3 59.8%
142.9 40.2%
355.2 100.0%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
%

180.8 57.4%
134.4 42.6%
315.2 100.0%

จำำ�นวนเงิิน

%

(31.5) (14.8%)
(8.5) (5.9%)
(40.0) (11.3%)

ตามงบการเงิินรวมของกลุ่่�มบริิษััทในปีี 2564 มีีต้้นทุุนการให้้บริิการจำนวน 222.8 ล้้านบาท ลดลงเป็็นเงิิน 30.5 ล้้านบาท หรืือ
ลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 12.0 เมื่่�อเทีียบกัับต้น้ ทุุนการให้้บริกิ ารในปีีก่อ่ น สาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับโครงการใหญ่่ (One-off projects) ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร ลดลงเป็็นเงิิน 12.3 ล้้านบาท หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 7.5
เมื่่�อเทีียบกัับค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการบริิหารในปีีที่ผ่่� า่ นมา สาเหตุุหลัักมาจากการชะลอการใช้้จ่า่ ยทุุกประเภท ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่า่ ยสำหรัับกิจิ กรรม
ด้้านการตลาด เป็็นต้้น นัับตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2563 อัันเนื่่�องจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในประเทศ

1.4	การเปรีียบเทีียบกำำ�ไรสุุทธิิของกลุ่่�มบริิษััท
(หน่่วย : ล้้านบาท)

76.6 104.1 143.9 178.5 233.2

กำไรสุุทธิขิ องกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั การเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำไรสุุทธิิ
ดัังกล่่าวในปีี 2564 รวมเป็็นเงิิน 233.2 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้้�น
54.7 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 30.6 เมื่่�อเทีียบกัับกำไรสุุทธิิ
ของปีีก่่อน

2560 2561 2562 2563 2564
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2.	การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2563
จำำ�นวนเงิิน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

2563

%

จำำ�นวนเงิิน

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

%

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

168,970 16.9%

ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

130,471 13.0%

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่น�

150,040 15.0%

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

43,844

4.4%

126,931 12.1% (42,039) (24.9%)
98,574

9.4% (31,898) (24.4%)

281,099 26.9%
30,718

131,059 87.3%

2.9% (13,126) (29.9%)

493,325 49.3% 537,322 51.3%

43,997

130,009 13.5%

49,317

128,948 13.4%

99,335 10.1% (29,613) (23.0%)

150,040 15.6%
33,865

3.5%

5.0% (80,692) (62.1%)

281,099 28.5%
27,138

2.8%

8.9% 442,862 46.0% 456,889 46.4%

131,059 87.3%
(6,727) (19.9%)
14,027

3.2%

1.4%

-

-

343,675 34.9%

8,490

2.5%

สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน

เงิินฝากธนาคารที่่มีีภ
� าระค้้ำประกััน

1.4%

-

-

335,185 33.5%

343,675 32.9%

8,490

2.5%

เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย

-

-

-

-

-

-

32,000

3.3%

37,000

3.8%

เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า

12,217

1.2%

10,772

1.0%

(1,445) (11.8%)

15,500

1.6%

15,500

1.6%

-

-

เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

30,560

3.1%

30,527

2.9%

(33) (0.1%)

30,000

3.1%

30,000

3.0%

-

-

ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์

44,546

4.5%

33,178

3.2% (11,369) (25.5%)

40,306

4.2%

29,929

3.0% (10,377) (25.7%)

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

28,267

2.8%

24,507

2.3%

(3,760) (13.3%)

22,088

2.3%

19,201

1.9%

(2,888) (13.1%)

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

38,904

3.9%

48,449

4.7%

9,545 24.5%

30,319

3.1%

38,160

3.9%

7,841 25.9%

835

0.1%

852

0.1%

2.1%

-

-

-

-

2,038

0.2%

2,017

0.2%

(21) (1.0%)

1,534

0.1%

1,513

0.1%

สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่น�

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

14,200

1.4%

14,200

17

14,200

1.5%

335,185 34.8%

14,200

5,000 15.6%

-

-

(21) (1.4%)

506,752 50.7% 508,177 48.7%

1,425

0.3% 521,132 54.0% 529,178 53.6%

8,045

1.5%

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 วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมจำนวน 1,045.5 ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้้�น 45.4 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4.5
เมื่่อ� เทีียบกัับสินิ ทรััพย์์รวมปีี 2563 ส่่วนใหญ่่รายการที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� เป็็นผลมาจากสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่น� (เงิินฝากประจำประเภท
6 เดืือน) เพิ่่�มขึ้้�น 131.1 ล้้านบาท และรายการที่่�ลดลงเป็็นผลมาจากเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลง 42.0 ล้้านบาท
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นลดลง 31.9 ล้้านบาท โดยเกิิดจากยอดลููกหนี้้�การค้้าที่่�ลดลง และสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�นลดลงจำนวน
13.1 ล้้านบาท ซึ่่�งลดลงจากต้้นทุุนรอตััดบััญชีีที่่�ลดลง
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

2564

จำำ�นวนเงิิน

%

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

จำำ�นวนเงิิน

%

จำำ�นวนเงิิน

2563

%

จำำ�นวนเงิิน

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

%

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

17,000

5.9%

161,580 55.8%

-

-

192,222 66.9%

(17,000) (100.0%)
30,643

19.0%

17,000

6.3%

147,337 54.9%

-

-

166,326 66.1%

(17,000) (100.0%)
18,989

12.9%

166

7.6%

ส่่วนของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�
ถึึงกำหนดชำระภายในหนึ่่�งปีี

2,850

1.0%

3,066

1.1%

216

7.6%

2,191

0.8%

2,357

0.9%

ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย

9,571

3.3%

11,016

3.8%

1,444

15.1%

9,571

3.6%

7,899

3.1%

(1,672) (17.5%)

16,991

5.9%

-

-

(16,991) (100.0%)

16,991

6.3%

-

-

(16,991) (100.0%)

เงิินปัันผลค้้างจ่่าย

494

0.2%

573

0.2%

78

15.9%

494

0.2%

573

0.2%

78

15.9%

หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

4,229

1.6%

3,954

1.5%

(276)

(6.5%)

4,185

1.6%

3,915

1.7%

(270)

(6.5%)

ค่่าสิิทธิิประโยชน์์ค้้างจ่่าย

รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน

212,715 73.6%

210,831 73.5%

(1,884) (0.9%) 197,769 73.7% 181,069 72.0% (16,700) (8.4%)

หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า - สุุทธิจิ าก
ส่่วนที่่ถึ� งึ กำหนดชำระภายในหนึ่่ง� ปีี

21,990

7.6%

18,928

6.6%

สำรองผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน

20,221

7.0%

21,671

7.5%

1,450

3,262

1.0%

3,465

1.1%

สำรองต้้นทุุนในการรื้้�อถอน

(3,062) (13.9%)

16,906

6.3%

14,554

5.8%

(2,352) (13.9%)

7.2%

19,789

7.4%

20,817

8.3%

1,028

5.2%

203

6.2%

2,481

0.9%

2,634

1.0%

153

6.2%

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี

31,389 10.8%

32,537 11.3%

1,148

3.7%

31,389 11.7%

32,537 12.9%

1,148

3.7%

รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

76,862 26.4%

76,601 26.5%

(261) (0.3%)

70,565 26.3%

70,542 28.0%

(23)

-

289,577 100.0%

287,432 100.0%

รวมหนี้้�สิิน

(2,145) (0.7%) 268,334 100.0% 251,611 100.0% (16,723) (6.2%)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษัทมีี
ั หนี้้�สินิ รวมจำนวน 287.4 ล้้านบาท โดยลดลง 2.1 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 0.7 เมื่่อ� เทีียบกัับ
ปีีก่่อนสาเหตุุหลัักเป็็นผลมาจากการจ่่ายชำระเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน และค่่าสิิทธิิประโยชน์์ค้้างจ่่ายจำนวน 17.00
และ 16.99 ล้้านบาท ตามลำดัับ อย่่างไรก็็ตามมีีการเพิ่่�มขึ้้�นของเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น จำนวน 30.6 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััท
มีีต้้นทุุนโครงการค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
(หน่่วย : พัันบาท)
งบการเงิินรวม
2563
จำำ�นวนเงิิน

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)

%

จำำ�นวนเงิิน

2563

%

จำำ�นวนเงิิน

2564
%

จำำ�นวนเงิิน

เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
%

จำำ�นวนเงิิน

%

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน

82,051

11.5%

82,051

10.8%

-

-

82,051

11.8%

82,051

11.2%

-

-

ทุุนออกจำหน่่ายและชำระเต็็ม
มููลค่่าแล้้ว

82,051

11.5%

82,051

10.8%

-

-

82,051

11.8%

82,051

11.2%

-

-

19.6% 139,271

18.4%

-

- 139,271

20.0% 139,271

19.0%

-

-

8,260

1.1%

-

-

8,260

1.1%

-

-

310,891

43.8% 357,972

47.2%

47,081

15.1% 295,614

42.5% 335,355

45.6%

39,742

13.4%

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วน
ของผู้้�ถืือหุ้้�น

170,027

23.9% 170,513

22.5%

486

0.3% 170,464

24.5% 169,518

23.1%

(947)

(0.6%)

รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

710,500 100.0% 758,067 100.0% 47,567

6.7% 695,660 100.0% 734,455 100.0% 38,795

5.6%

ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�นสามััญ

139,271

กำไรสะสม
จััดสรรแล้้ว - สำรองตาม
กฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร

8,260

1.2%

8,260

1.2%
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามงบการเงิินรวม เป็็นจำนวน 758.1 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 47.6 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 6.7 เมื่่�อเทีียบกัับส่ว่ นของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีก่อ่ น ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั กำไรสุุทธิสิ ำหรัับปีี 2564 เป็็นเงิิน 233.2
ล้้านบาท (สามารถดููรายละเอีียดตััวเลขได้้ในงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ) อย่่างไรก็็ตามบางส่่วนถููกหัักกลบจากการจ่่ายเงิินปัันผลส่่วน
ที่่�เหลืืองวดสุุดท้้ายประจำปีี 2563 เป็็นจำนวน 94.4 ล้้านบาท และเงิินปัันผลระหว่่างกาลของปีี 2564 เป็็นจำนวน 90.2 ล้้านบาท
ในเดืือนเมษายนและกัันยายน ปีี 2564 ตามลำดัับ

3. การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
3.1 ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร
	อััตราส่่วนกำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)

48.5%

2560

53.2%

2561

58.1%

57.5%

2562

2563

63.4%

2564

ในปีี 2564 อััตราส่่วนกำไรขั้้น� ต้้นจากงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุ่่�มบริิษััท เท่่ากัับร้อ้ ยละ 63.4 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอัตั ราส่่วนกำไร
ขั้้น� ต้้นดัังกล่่าวในปีี 2563 เท่่ากัับร้อ้ ยละ 57.5 จะเห็็นได้้ว่า่ อััตราส่่วนกำไรขั้้น� ต้้นในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้น� เท่่ากัับร้อ้ ยละ 10.3 เหตุุผลหลััก
เกิิดจากรายได้้จากการให้้บริกิ ารเพิ่่�มขึ้้น� เท่่ากัับร้อ้ ยละ 2.1 และความมีีประสิิทธิภิ าพในการบริิหารต้้นทุุนการให้้บริกิ าร ทำให้้ต้น้ ทุุนการ
ให้้บริกิ ารลดลงร้้อยละ 12 เมื่่�อเทีียบกัับปีก่ี อ่ น
	อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิ(%)

35.9%
26.7%

28.5%

21.4%
17.6%

2560

2561

2562

2563

2564

ในปีี 2564 อััตราส่่วนกำไรสุุทธิจิ ากงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุ่่�มบริิษััทเท่่ากัับร้อ้ ยละ 35.9 โดยเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับร้อ้ ยละ 26.0
เปรีียบเทีียบกัับอัตั ราส่่วนกำไรสุุทธิใิ นปีี 2563 เหตุุผลหลัักเกิิดจากต้้นทุุนการให้้บริกิ ารลดลงและการชะลอการใช้้จ่า่ ยทุุกประเภท ได้้แก่่
ค่่าใช้้จ่า่ ยสำหรัับกิิจกรรมด้้านการตลาด เป็็นต้้น นัับตั้้�งแต่่ต้น้ ปีี 2563 อัันเนื่่�องจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ในประเทศ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

	อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

28.7%
20.6%

30.8%
25.1%

16.3%

2560

2561

2562

2563

2564

ในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษััทมีีอััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) เพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 22.7 เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วน
ผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ROE) ในปีี 2563 สาเหตุุหลัักเกิิดจากการเติิบโตของผลประกอบการตามที่่�อธิิบายไว้้ก่่อนหน้้านี้้�

3.2	อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
	อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ (%)

21.0%
12.0%

2560

15.0%

2561

2562

22.3%
17.9%

2563

2564

ในปีี 2564 อััตราส่่วนผลตอบแทนกำไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ (ROA) จากงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมของกลุ่่�มบริิษััทเท่่ากัับร้้อยละ 22.3
โดยเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 24.6 เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วนผลตอบแทนกำไรสุุทธิิต่่อสิินทรััพย์์ (ROA) ปีี 2563 สาเหตุุหลัักเกิิดจาก
การเติิบโตของผลประกอบการตามที่่�อธิิบายไว้้ก่่อนหน้้านี้้�
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3.3	อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)
2.7

2.8

2560

2561

2.5

2562

2.3

2563

2.5

2564

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 อััตราส่่วนสภาพคล่่องของกลุ่่�มบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นเท่่ากัับ 0.2 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับอััตราส่่วนสภาพคล่่องในปีีก่่อน
โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของยอดเงิินสดและเงิินฝากประจำซึ่่�งเป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน

3.4	อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
	อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (เท่่า)

0.37

2560

0.37

2561

0.37

2562

0.41

2563

0.38

2564

ในระหว่่างปีี 2564 อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (D/E) เท่่ากัับ 0.38 เท่่า ลดลง 0.03 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับอััตรา
ส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเนื่่�องจากการเติิบโตของผล
การดำเนิินงานในปีี 2564
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

	อััตราส่่วนการจ่่ายเงิินปัันผล (%)

80.0%

2560

92.3%

83.3%

2561

2562

89.6%

2563

89.7%

2564

ในปีี 2564 บริิษััทประกาศจ่่ายเงิินปัันผลจากกำไรสุุทธิิประจำปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 89.6 เมื่่�อเทีียบกัับกำไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของกลุ่่�มบริิษััทได้้อนุุมััติิจ่่ายปัันผลงวดสุุดท้้ายสำหรัับปีี 2564 ในอััตราหุ้้�นละ
0.145 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 89.7 เทีียบกัับกำไรสุุทธิิประจำปีี 2564 ตามงบการเงิินรวม ทั้้�งนี้้�สิิทธิิรัับเงิินปัันผลดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับมติิ
ของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีี 2565 ที่่�จะจััดขึ้้�นในเดืือนมีีนาคม 2565

3.5 ความสามารถในการบริิหารทรััพย์์สิิน
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ของปีี 2563 และ 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีรายการลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�นเท่่ากัับ 130.5 ล้้านบาท
และ 98.6 ล้้านบาท ตามลำดัับ หรืือคิิดเป็็น ร้้อยละ 13.0 และร้้อยละ 9.4 ของสิินทรััพย์์รวมตามลำดัับ

ลููกหนี้้�การค้้า

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ของปีี 2563 และ 2564 กลุ่่�มบริิษััท มีีลููกหนี้้�การค้้าเท่่ากัับ 87.9 ล้้านบาท และ 52.1 ล้้านบาท ตามลำดัับ หรืือ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 8.8 และร้้อยละ 5.0 ของสิินทรััพย์์รวมตามลำดัับ การลดลงของลููกหนี้้�การค้้า ณ สิ้้�นปีี 2564 เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2563 เนื่่�องจากการเก็็บชำระเงิินจากลููกหนี้้�ได้้เพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2564

ยอดคงเหลืือลููกหนี้้�การค้้า ตามงบการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

น้้อยกว่่า 3 เดืือน

35.3%
1.6%
0.9%

32.6%
0.4%
0.2%

62.3%

66.9%

เกิินกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน

เกิินกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
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ระยะเวลาการชำระหนี้้�ของลููกหนี้้�คงค้้างของกลุ่่�มบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 - 2564

(หน่่วย: ล้้านบาท)
ระยะเวลาค้้างชำำ�ระ

ยัังไม่่ถึึงกำหนดชำระ
ค้้างชำระ
น้้อยกว่่า 3 เดืือน
เกิินกว่่า 3 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน
เกิินกว่่า 6 เดืือนแต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน
รวมลููกหนี้้�การค้้า
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�น
รวมลููกหนี้้�การค้้า-สุุทธิิ

2562

งบการเงิินรวม
2563

2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2562
2563
2564

29.3

58.1

35.0

25.4

58.4

35.7

8.0
2.3
39.6

33.0
1.5
0.8
93.4

17.0
0.2
0.1
52.3

7.8
2.3
35.5

32.6
1.5
0.8
93.3

16.7
0.2
0.1
52.7

(2.3)
37.3

(5.5)
87.9

(0.2)
52.1

(2.3)
33.2

(5.5)
87.8

(0.2)
52.5

จากตารางข้้างต้้นในปีี 2564 กลุ่่�มบริิษัทมีีมูู
ั ลค่่าค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� เป็็น 0.2 ล้้านบาท ลดลง 5.3 ล้้านบาท
เมื่่�อเทีียบกัับค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นจำนวนเงิิน 5.5 ล้้านบาทในปีี 2563
สำหรัับนโยบายการให้้สิินเชื่่�อ (credit term) ของกลุ่่�มบริิษััท โดยปกติิกำหนดไว้้เป็็นระยะเวลา 30 วััน อย่่างไรก็็ตาม อาจมีีบางกรณีี
ที่่�กลุ่่�มบริิษััท จะพิิจารณาระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อสำหรัับบริิษััทเอกชนขนาดใหญ่่ หรืือหน่่วยงานราชการแตกต่่างจากที่่�กำหนดไว้้
ข้้างต้้นก็็ได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับความเหมาะสมของธุุรกิิจแต่่ละประเภท โดยพิิจารณาจากคุุณสมบััติิและสถานะทางการเงิินของลููกค้้ารายนั้้�นๆ
อีีกทั้้�งกลุ่่�มบริิษััทมีีนโยบายควบคุุมคุุณภาพของลููกหนี้้�รายใหม่่ รวมถึึงมีีกระบวนการทบทวนวงเงิินเครดิิตและระยะเวลาการติิดตาม
หนี้้�ลููกค้้า (Monthly Aging Account receivables report) เป็็นประจำทุุกๆ เดืือน ในกรณีีที่่�ลููกหนี้้�เริ่่�มมีีประวััติิค้้างชำระเกิินกว่่า
ระยะเวลา (credit term) ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ ฝ่่ายสิินเชื่่�อจะมีีประสานงานร่่วมกัับฝ่่ายขายและการตลาด เพื่่�อวิิเคราะห์์ปััญหากัับ
ความล่่าช้้าของลููกหนี้้�ในแต่่ละราย เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการบริิหารของบริิษััท
ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ยในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นดัังนี้้�
ปีี

ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ย (วััน)

2562

2563

2564

43

38

41

ในช่่วงปีี 2562 - 2564 สาเหตุุหลัักที่่�ทำให้้ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�โดยเฉลี่่�ยในช่่วงระยะเวลานั้้�นมีีระยะเวลานาน เนื่่�องจากส่่วนใหญ่่
เป็็นลููกหนี้้�การค้้าที่่�เกิิดจากธนาคารขนาดใหญ่่ ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนการวางบิิลที่่�มีีระยะเวลาเกิินกว่่า 30 วััน สำหรัับปีี 2563 และ 2564
นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในประเทศ ส่่งผลกระทบต่่อความล่่าช้้าในการรัับชำระหนี้้�จากลููกค้้าบ้้าง
อัันเนื่่�องมาจากนโยบายการทำงานที่่�เป็็นแบบ Work from Home (WFH) ทำให้้การรัับส่่งเอกสารใช้้ระยะเวลาเพิ่่�มขึ้้�น

78

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

3.6	ปััจจััยที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััทในอนาคต
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ได้้สร้้างผลกระทบแก่่ระบบเศรษฐกิิจของไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิเช่่น การลดลงของความสามารถ
ในการใช้้จ่่ายเพื่่�อการบริิโภค หนี้้�เสีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และการชะลอกระบวนการจััดซื้้�อ ทั้้�งนี้้� บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
ก็็ ห ลีีกเลี่่� ย งไม่่ ไ ด้้ ที่่� จ ะได้้ รัั บผ ลกระทบดัั ง กล่่ า ว โดยในระยะสั้้� น บริิ ษัั ท มีีความท้้ า ทายในการค้้ น หาและให้้ ค วามรู้้�แก่่ ลูู กค้้ า
ที่่�ยัังไม่่สามารถตััดสิินใจลงทุุนด้้านแพลตฟอร์์มวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์ด้้านการเงิินที่่�ยากลำบาก นอกจากนี้้�
ทางบริิษััทฯ ยัังได้้รัับผลกระทบจากความล่่าช้้าในการต่่ออายุุสััญญา และกระบวนการจััดซื้้�อที่่�ยาวนานกว่่าปกติิ ซึ่่�งเป็็นผล
อัันเนื่่�องมาจากนโยบายให้้พนัักงานทำงานที่่�บ้้าน (Work From Home) แต่่อย่่างไรก็็ตาม คงจะปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าในระยะยาว
การแพร่่ระบาดครั้้�งนี้้�เป็็นตััวเร่่งสำคััญที่่�ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจากนวััตกรรมหรืือเทคโนโลยีีใหม่่ๆ หรืือ Digital Disruption
ทั่่� ว ทั้้� ง ภููมิิ ภ าค ปริิ ม าณการใช้้ ง านเครื่่� อ งมืือดิิ จิิ ทัั ล ในประเทศไทยเพิ่่� มสูู งขึ้้� น อย่่ า งมีีนัั ย สำคัั ญ และมีีจำนวนบริิ ษัั ท ไม่่ น้้ อ ย
ที่่� หัั น มาสนใจในโซลููชัั น ที่่� ถูู กขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยข้้ อ มููล และสามารถช่่ ว ยลดความเสี่่� ย งและเพิ่่� ม โอกาสเติิ บ โตทางธุุ ร กิิ จ ได้้
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของตลาด ทางบริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเพิ่่�มกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ภายใน 2-3 ปีีข้้างหน้้า ผ่่านการขยาย
ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรต่่างๆ และมีีแผนที่่�จะจััดทำกิิจกรรมการตลาดและสร้้างแบรนด์์ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์เดิิมที่่�มีีอยู่่�ของบริิษััทฯ
ให้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�นและเป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างทั่่�วถึึง
ในฐานะผู้้�ให้้บริกิ ารด้้านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลบริิษัทั ฯ ทางบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึงึ ความสำคััญของสิิทธิใิ นความเป็็นส่่วนตััว และการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้าเสมอมา ผนวกกัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
ที่่ก� ำลัังจะมีีผลบัังคัับใช้้ในประเทศไทยในอีีกไม่่นาน บริิษัทั ฯ จึึงได้้ทุ่่�มเททรััพยากรและบุุคลากรเพื่่�อปกป้้องรัักษาข้้อมููลของลููกค้้า และ
จััดตั้้�งนโยบายที่่�สอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งยัังมีีการลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มมาตราการความปลอดภััยด้้านไซเบอร์์เพื่่�อเป็็น
หลัักประกัันความปลอดภััยด้้านข้้อมููล
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ข้้อมููลทั่่�วไป และข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ติิดต่่อส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ : ir@bol.co.th
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
กรรมการและผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร

นายทะเบีียนหุ้้�นและใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์	
: +66 2009 9999
โทรสาร
: +66 2009 9476

ผู้้�สอบบััญชีี
นางสาวศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำรง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 5906
บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
193/136-137 อาคารเลครััชดา ชั้้�น 33 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์	
: +66 2264 0777
โทรสาร
: +66 2264 0789-90

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ไม่่มีี

ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ไม่่มีี

ตลาดรอง หรืือสถาบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ�
ไม่่มีี
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การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ
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นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทกำหนดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการดำเนิินงานอย่่างโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ
ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งประกอบด้้วย 5 หมวด ดัังนี้้�

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทตระหนัักว่่า ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน มีีสิิทธิิ
ในความเป็็นเจ้้าของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ในทุุกด้้านที่่พึึ� งมีีตามกฎหมาย และเป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั
อย่่างครบถ้้วน เช่่น สิิทธิิการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิในการ
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น
สิิทธิิในการเสนอวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม สิิทธิิ
ในการเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษัทั
สิิทธิิในการลงคะแนนเสีียงเพื่่�อแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการ
ผู้้�สอบบััญชีี การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�สอบบััญชีี
การพิิจารณาส่่วนแบ่่งในผลกำไร เรื่่อ� งที่่มีีผ
� ลกระทบต่่อบริิษัทั และ
สิิทธิใิ นการรัับทราบข้้อมููล ผลการดำเนิินงาน นโยบายการบริิหารงาน
อย่่างสม่่ำเสมอ เพีียงพอ รวดเร็็ว ครบถ้้วนและทัันเวลา เข้้าถึึง
ได้้ง่่ายผ่่านช่่องทางต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีเวลาในการศึึกษาและ
ตััดสิินใจ
บริิษััทกำหนดให้้มีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละ 1 ครั้้�ง โดย
ในปีี 2564 กำหนดจััดเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2564 ซึ่่�งการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจััดขึ้้�นในวัันและเวลาที่่�คำนึึงถึึงความสะดวก
ของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงนัักลงทุุนสถาบัันที่่�จะเข้้าประชุุม โดยเลืือก
สถานที่่ป� ระชุุมที่่ส� ะดวกในการเดิินทาง มีีสถานที่่จ� อดรถเพีียงพอ
รถโดยสารสาธารณะผ่่าน และมีีมาตรการรองรัับการแพร่่ระบาด
ตามกฎหมายกำหนด
บริิษัทั ให้้สิทธิ
ิ ผู้้�ถืื
ิ อหุ้้�นมีีสิิทธิเิ สนอวาระการประชุุมล่ว่ งหน้้า รวมทั้้�ง
การเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษััท
สำหรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 ในระหว่่างวัันที่่�
1-31 ธัันวาคม 2563 ทั้้�งนี้้� ในช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าวไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใดเสนอวาระการประชุุม หรืือเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับ
การคััดเลืือกเป็็นกรรมการเป็็นการล่่วงหน้้า

บริิ ษัั ทจัั ดส่่ ง หนัั ง สืือเชิิ ญ ประชุุ ม ที่่� มีี รายละเอีียดข้้ อ มููลวาระ
การประชุุมทั้้ง� หมดทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สถานที่่� วัันเวลา วาระ และเรื่่อ� งที่่ต้� อ้ งตััดสินิ ใจในที่่ป� ระชุุม รวมถึึง
สาเหตุุและความเป็็นมาของเรื่่�องที่่�ต้้องตััดสิินใจ โดยระบุุถึึง
ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผล รายละเอีียดของเนื้้�อหาแต่่ละวาระ และ
ความเห็็นของคณะกรรมการ พร้้อมทั้้�งจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่่ก� ฎหมายกำหนด และรายชื่่อ� ของ
กรรมการอิิสระ พร้้อมทั้้�งคำแนะนำในการมอบฉัันทะ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถเลืือกที่่�จะมอบฉัันทะให้้บุุคคลอื่่�นเข้้าประชุุมแทนได้้
รวมทั้้�งแผนที่่�แสดงสถานที่่�ประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย
21 วััน และในเวลาเดีียวกัันได้้มีีการเผยแพร่่เอกสารดัังกล่่าว
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� https://www.bol.co.th ล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 30 วัันก่่อนวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และทำการลงประกาศ
โฆษณารายละเอีียดการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564
ผ่่านหนัังสืือพิิมพ์์ต่่อเนื่่�อง 3 วัันก่่อนวัันประชุุม
ในวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั ได้้นำระบบบาร์์โค้้ด (Barcode)
มาใช้้ในการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียง เพื่่�อช่่วยให้้ขั้้�นตอน
การประมวลผลการลงคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอ เพื่่�ออำนวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสารผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละรายที่่�เข้้าร่่วมประชุุม รวมทั้้�ง
การลงทะเบีียน โดยจะต้้องไม่่เสีียเวลานานเกิินกว่่า 20 นาทีี/ราย
หรืือต่่อ 1 ใบมอบฉัันทะ และได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น จััดทำบััตรลงคะแนนเสีียงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มอบฉัันทะ
ที่่ม� าประชุุม และจััดเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานเมื่่�อประชุุมเสร็็จเรีียบร้้อย
เมื่่�อเริ่่มป
� ระชุุมทีีมเลขานุุการบริิษัทั ได้้มีีการประกาศแจ้้งจำนวน/
สััดส่่วนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมด้้วยตนเองและมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�น
เข้้าร่่วมประชุุมแทน โดยแยกรายการกัันอย่่างชััดเจน รวมถึึงการแจ้้ง
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วิิ ธีี การลงคะแนนและนัั บ คะแนนให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�นทราบ โดยสิิ ทธิิ
การออกเสีียงหนึ่่ง� หุ้้�นต่่อหนึ่่ง� เสีียง ในระหว่่างประชุุมได้้เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามและบัันทึึกคำถามคำตอบไว้้ในแต่่ละวาระ
ของทุุกวาระที่่เ� สนอในหนัังสืือเชิิญประชุุม และเพื่่�อความโปร่่งใส
ตามนโยบายการกำกัั บ การดููแลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษัั ท ได้้ เ ชิิ ญ
นายสราวุุธ ไกรลาสศิิริที่ิ ปรึึ
่� กษาด้้านกฎหมาย บริิษัทั กุุดั่่น� แอนด์์
พาร์์ทเนอร์์ จำกััด เป็็นตััวแทนเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการตรวจนัับ
คะแนนด้้วย สำหรัับผลการประชุุม บริิษััทได้้แจ้้งมติิที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 โดยระบุุผลการออกเสีียงลงคะแนน
ในแต่่ ล ะวาระ แยกประเภทคะแนนเสีียงเป็็ น “เห็็ น ด้้ ว ย”
“ไม่่เห็็นด้้วย” “งดออกเสีียง” และ “บััตรเสีีย” โดยจััดส่ง่ ในรููปแบบ
จดหมายข่่าวไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยในวัันเดีียวกััน
ภายหลัังจากการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเสร็็จสิ้้�น และทำการเผยแพร่่
ผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์ของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ได้้ บัั นทึึกรายงานการประชุุ ม
อย่่างครบถ้้วน และจััดส่ง่ ให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ พร้้อมทั้้�งได้้เผยแพร่่
รายงานการประชุุมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทภายใน 14 วััน หลัังวััน
ประชุุม และบริิษััทได้้มีีการบัันทึึกสื่่�อวีีดิิทััศน์์ในการประชุุม

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิ ษัั ทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิแ ละคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม ตามหลัักการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
1.	ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้้�นที่่�ตน
	มีีสิิทธิกิ ารลงเสีียงลงคะแนน 1 หุ้้�นสามััญต่่อ 1 เสีียง สิิทธิิ
การมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าประชุุมแทนตน
2.	บริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยสามารถเสนอเรื่่�อง
เพื่่�อบรรจุุเข้้าเป็็นวาระการประชุุม และเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่� อ เข้้ า รัั บ การพิิ จ ารณาคัั ด เลืือกเป็็ น กรรมการเป็็ น
การล่่วงหน้้าสำหรัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นปีี 2564 ตั้้�งแต่่
	วัันที่่� 1-31 ธัันวาคม 2563 ล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 3 เดืือน
	ตามนโยบายบริิษััท โดยบริิษััทเปิิดเผยหลัักเกณฑ์์และ
	ขั้้�นตอนบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท และแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
ผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
3.	บริิษััทเผยแพร่่หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมข้้อมููลประกอบ
การประชุุมตามวาระต่่าง ทางเว็็บไซต์์ทั้้�งภาษาไทยและ
	ภาษาอัังกฤษล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม 30 วััน และ
	จััดส่่งเอกสารทางไปรษณีีย์์ผ่่านศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์
	ก่่อนวัันประชุุม 21 วััน

4. กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่ ส ามารถเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ได้้ บริิ ษัั ท
ได้้ทำการจััดส่่งหนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ไปพร้้อมกัับจดหมายเชิิญประชุุม โดยชี้้แ� จงวิิธีีการ
เอกสารและหลัักฐานในการมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� บริิษััท
เสนอชื่่�อกรรมการอิิสระที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในการประชุุม
เป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น จำนวน 5 ท่่าน
ได้้แก่่ นายบรรยงค์์ ลิ้้มป
� ระยููรวงศ์์ นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
และ ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
5. ในการดำเนิินการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทไม่่มีีการ
เพิ่่� ม วาระอื่่� น ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ร ะบุุ ไ ว้้ ใ นหนัั ง สืือนัั ดป ระชุุ ม ให้้
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณา
6.	บริิ ษัั ทจัั ด ให้้ มีีม าตรการการกำกัั บดูู แลการใช้้ ข้้ อ มููล
	ภายใน และแจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ที่่� ท ราบข้้ อ มููลภายในทราบ รวมทั้้� ง การห้้ า มซื้้� อ ขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงเวลา 1 เดืือน ก่่อนการ
เปิิดเผยงบการเงิินให้้แก่่สาธารณชนทราบ
7.	บริิษััทจััดทำรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์บริิษััทของ
กรรมการและผู้้�บริิหารอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และได้้
นำเสนอรายงานดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
	บริิษััทเป็็นประจำทุุกไตรมาส บริิษััทไม่่เคยได้้รัับการ
ตัักเตืือนในการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบจากเลขานุุการ
	บริิษััท
8. เมื่่อ� มีีการเปลี่่ย� นหรืือเข้้ารัับตำแหน่่งใหม่่ใดของกรรมการ
	บริิษัทั จะนำเสนอข้้อมููลการเปลี่่ย� นแปลงให้้ ก.ล.ต. ทราบ
เพื่่�อให้้ข้้อมููลกรรมการเป็็นปััจจุุบัันเสมอ
9.	บริิษััทไม่่มีีการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิินกัับ
	บริิ ษัั ท ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ บริิ ษัั ทย่่ อ ย โครงสร้้ า งการถืือหุ้้�นไม่่ มีี
การถืือหุ้้�นไขว้้ในกลุ่่�มบริิษัทั และไม่่มีีการซื้้อ� หุ้้�นบริิษัทคืื
ั น

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิ ษัั ทต ระหนัั ก ถึึ ง สิิ ทธิิ ข องผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียทุุ ก กลุ่่�ม และ
ได้้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
กลุ่่�มต่่างๆ อย่่างชััดเจน เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้า้ เจ้้าหนี้้� คู่่แ� ข่่ง ตลอดจนสาธารณชน
และสัังคมโดยรวมอย่่างเหมาะสม และจััดให้้มีีการร่่วมมืือกััน
ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการสร้้างความมั่่�งคั่่�ง สร้้างงานและ
สร้้างกิิจการให้้มีีฐานะการเงิินที่่�มั่่น� คงอย่่างยั่่ง� ยืืน คณะกรรมการ
มั่่�นใจว่่าสิิทธิขิ องผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียได้้รับั การคุ้้�มครองและปฏิิบัติั ิ
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ด้้วยดีี คำนึึงถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึง
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับสิ่่�งแวดล้้อม

แนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
• ผู้้�ถืือหุ้้�น/นัักลงทุุน : บริิษััทมุ่่�งมั่่�นเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของ
	ผู้้�ถืือหุ้้�นในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
ให้้กับผู้้�ถืื
ั อหุ้้�น โดยคำนึึงถึงึ การเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษัทั
ในระยะยาวด้้วยผลตอบแทนที่่�ดีีและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�ง
การดำเนิินการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใสและเชื่่�อถืือ
ได้้ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ผลคะแนนคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่� 98/100 และผลสำรวจโครงการการกำกัับดููแล
กิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทยอยู่่�ที่่� 92%
• พนัักงาน : บริิษััทตระหนััก และถืือว่่าความปลอดภััย
	สุุขอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำงาน เป็็นส่่วนหนึ่่ง�
ของความสำเร็็จในการดำเนิินธุุรกิิจ พนัักงานทุุกคนของ
	บริิ ษัั ท จะได้้ รัั บ ความปลอดภัั ย มีีสุุ ข ภาพอนามัั ย ที่่� ดีี
	ภายใต้้สภาพการทำงานและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี พนัักงาน
เป็็ น ทรัั พ ยากรอัั น มีีค่่ า สููงสุุ ด และเป็็ น ปัั จ จัั ย สำคัั ญ สู่่�
ความสำเร็็จของบริิษัทั จึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
	บนหลัักสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชน รวมถึึงกำหนดให้้กรรมการผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนเคารพสิิทธิมนุ
ิ ษุ ยชนสากล ไม่่ละเมิิด
	ต่่อหลัักการดัังกล่่าว บริิษััทจึึงได้้มุ่่�งพััฒนาเสริิมสร้้าง
	วััฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่่ดีี� รวมทั้้�งส่่งเสริิม
การทำงานเป็็นทีีม ปฏิิบััติิต่่อพนัักงานด้้วยความสุุภาพ
และให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนการว่่าจ้้าง
แต่่งตั้้�ง และโยกย้้ายพนัักงาน จะพิิจารณาบนพื้้�นฐาน
ของคุุ ณ ธรรม และการใช้้ ทรัั พ ยากรบุุ ค คลให้้ เ กิิ ด
	ประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริษัิ ทั รวมถึึงมีีนโยบายการอบรมและ
พััฒนาศัักยภาพพนัักงาน บริิษััทจััดให้้พนัักงานได้้ฝึึก
อบรมฝีีมืือแรงงานเพิ่่�มเติิมในสาขาอาชีีพที่่�พนัักงานได้้
	ปฏิิบััติิงานอยู่่� เพื่่�อให้้พนัักงานได้้มีีความรู้้� ความสามารถ
	ทัักษะ และทััศนคติิที่ดีีต่
่� อ่ การปฏิิบัติั งิ าน โดยหลัักสููตรนั้้�น
สอดคล้้องเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษัทั และเกี่่ย� วข้้องเหมาะสม
	กัับตำแหน่่งงานของพนัักงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย ทั้้�งนี้้�
	บริิษัทั ได้้ดำเนิินการจััดให้้พนักั งานได้้รับฝึ
ั กึ อบรมในแต่่ละปีี
	ทั้้�งการจััดอบรมภายในบริิษััท การส่่งพนัักงานไปอบรม
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	ภายนอกบริิษัทั และการอบรมออนไลน์์ ครบตามสััดส่ว่ น
หรืือมากกว่่าร้้อยละ 50 ของลููกจ้้างเฉลี่่�ยในระหว่่างปีี
	อีีกทั้้�งมีีข้้อบัังคัับเกี่่ย� วกัับการทำงานที่่ก� ำหนดค่่าตอบแทน
และสวััสดิิการให้้เป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม และบริิษัทยึึดมั่่
ั
น�
	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยแรงงานอย่่างเคร่่งครััด
ในปีี 2564 บริิษััททำการปรัับปรุุงแนวปฏิิบััติิที่่�ครอบคลุุม
ถึึงสิิทธิต่ิ า่ งๆ และผลประโยชน์์เกี่่ย� วกัับการจ้้างงานที่่เ� ป็็นธรรม
อย่่างสม่่ำเสมอ จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของ
พนัั ก งานทุุ ก ระดัั บต ามระบบดัั ชนีีชี้้� วัั ด KPIs ที่่� ก ำหนด
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว ตามหลัักการของ Balanced
Scorecard จััดอบรมพััฒนาให้้ความรู้้�พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ลููกค้้า : บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความพึึงพอใจ และ
ความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าที่่�จะได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ที่่ดีีมีีคุ
� ณ
ุ ภาพในราคาที่่เ� หมาะสม รวมทั้้�งรัักษาสััมพัันธภาพ
ที่่�ดีี โดยมุ่่�งมั่่�นยกระดัับมาตรฐานสิินค้้า/บริิการให้้สููงขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง รวมถึึงเปิิดเผยข่่าวสารข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับสิินค้้า/บริิการอย่่างครบถ้้วน ไม่่เปิิดเผยข้้อมููล
ของลููกค้้าโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้าก่่อน เว้้นแต่่
เป็็นข้้อมููลที่่ต้� อ้ งเปิิดเผยตามบทบัังคัับของกฎหมาย และ
ไม่่นำข้้อมููลไปใช้้ในทางที่่�ไม่่ถููกต้้อง และให้้คำแนะนำ
	ปรึึกษา เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด
ในปีี 2564 บริิษััทไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนใด จากลููกค้้า
• คู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้� : บริิษััทมีีนโยบายการดำเนิินธุุรกิิจ
	กัับคู่่�ค้้าใดๆ ต้้องไม่่นำมาซึ่่�งความเสื่่�อมเสีียต่่อชื่่�อเสีียง
ของบริิษััทหรืือขััดต่่อกฎหมายใด รวมถึึงการหลีีกเลี่่�ยง
การซื้้�อสิินค้้าที่่�คู่่�ค้้าละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน หรืือละเมิิด
	ทรััพย์์สินิ ทางปััญญา ไม่่นำผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิ
ของบุุ ค คลภายนอกมาใช้้ ป ระโยชน์์ภายในบริิ ษัั ท
จะต้้ อ งตรวจสอบให้้ มั่่� น ใจว่่ า จะไม่่ ล ะเมิิ ดทรัั พย์์สิิ น
	ทางปัั ญ ญาของผู้้�อื่่� น มีีการคำนึึงถึึ ง ความเสมอภาค
ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ และผลประโยชน์์ร่่ ว มกัั น กัั บคู่่�ค้้ า
การคััดเลืือกคู่่�ค้้าทำอย่่างยุุติิธรรม โดยมีีนโยบายการ
	คััดเลืือกคู่่�ค้้าที่่�ถืือปฏิิบััติิอย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้� บริิษััทถืือว่่า
	คู่่�ค้้าเป็็นปััจจััยสำคััญในการร่่วมสร้้าง Value Chain
ให้้กัับลููกค้้า
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

การปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้� บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่าง
มีีหลัั ก การและวิิ นัั ย เพื่่� อ สร้้ า งความเชื่่� อ ถืือให้้ แ ก่่ เ จ้้ า หนี้้�
โดยบริิษััทยึึดมั่่�นในสััญญาหรืือเงื่่�อนไขต่่าง ที่่�ตกลงกัันไว้้
อย่่างเคร่่งครััด หากเกิิดกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
ที่่�ตกลงกัันไว้้ได้้ บริิษััทจะแจ้้งให้้เจ้้าหนี้้�ทราบเพื่่�อร่่วมกััน
พิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา

• ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย :
	บริิ ษัั ท เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า ความปลอดภัั ย อาชีีวอนามัั ย และ
	สิ่่� ง แวดล้้ อ มเป็็ น ความรัั บผิิ ดช อบพื้้� น ฐานของบริิ ษัั ท
	จึึงกำหนดนโยบายที่่� จ ะให้้ พนัั ก งานปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า ง
	ปลอดภัั ย และเป็็ น ไปตามข้้ อ กำหนดของกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ในปีี 2564 บริิษัทจั
ั ดซื้
ั อ้� สิินค้้าและบริิการตามระเบีียบการจััดซื้อ้�
จััดจ้้าง โดยจััดให้้มีีการเปรีียบเทีียบราคาเพื่่�อให้้เกิิดความ
เท่่าเทีียมกััน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และไม่่ผููกขาดกัับรายใด
รายหนึ่่ง� และฝ่่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบระบบ
การจััดซื้้�อจััดจ้้างเป็็นประจำทุุกปีี ไม่่พบประเด็็นอะไรที่่�เป็็น
สาระสำคััญอัันเป็็นเหตุุให้้เชื่่�อได้้ว่่าระบบการปฏิิบััติิงานและ
ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทขาดประสิิทธิิภาพ และ
บริิษัทั ไม่่เคยมีีข้้อพิิพาทหรืือจดหมายร้้องเรีียนใด ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับคู่่�ค้้าและเจ้้าหนี้้�ของบริิษััท

ในปีี 2564 บริิษัทมีี
ั นโยบายเกี่่ย� วกัับการดููแลเรื่่อ� งความปลอดภััย
และสุุขอนามััย โดยจััดอบรมให้้ความรู้้�ในการให้้ความช่่วยเหลืือ
เบื้้อ� งต้้นกรณีีเกิิดเหตุุฉุกุ เฉิิน เช่่น อุุบัติั เิ หตุุ อััคคีีภััย แผ่่นดิินไหว
และการปฏิิบัติั ติ นในกรณีีเกิิดโรคระบาด เพื่่�อสุุขภาพอนามััย
และความปลอดภััยของพนัักงาน ตลอดจนการดููแลรัักษา
สภาพแวดล้้อมในการทำงาน การพ่่นยาฆ่่าเชื้้�อโรค และ
กำจััดสััตว์์ที่่�เป็็นพาหะนำโรค และบริิษััทไม่่มีีอุุบััติิเหตุุหรืือ
การหยุุดงานจากการเจ็็บป่่วยในการทำงาน

• คู่่�แข่่ง : บริิษัทั สนัับสนุุนและส่่งเสริิมนโยบายการแข่่งขััน
อย่่างเสรีีและเป็็นธรรม ไม่่ผููกขาด หรืือกำหนดให้้คู่่�ค้า้ ต้้อง
ขายสิินค้้าของบริิษัทั เท่่านั้้�น และไม่่มีีนโยบายในการแข่่งขััน
	ทางการค้้า โดยใช้้วิิธีีการใด ให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลของคู่่�แข่่ง
อย่่างผิิดกฎหมาย และขััดต่่อจริิยธรรม
ในปีี 2564 บริิษััทยึึดหลัักความเสมอภาค และไม่่เคยมีี
ข้้ อพิิ พ าทหรืือจดหมายร้้องเรีียนใด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคู่่�แข่่ ง
ทางการค้้า
• สาธารณชนและสัังคม : บริิษััทถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
	สัังคม ซึ่่ง� ต้้องรัับผิดช
ิ อบในการช่่วยเหลืือสัังคม สนัับสนุุน
	กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์แก่่ชุุมชน สนัับสนุุนกิิจกรรม
ของท้้องถิ่่น� รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้พนักั งานร่่วมงานจิิตอาสา
ในงานกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมสัังคม
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ร่่วมเป็็นผู้้�สนัับสนุุนกิิจกรรมของมููลนิิธิิ
สร้้างเสริิมไทย ได้้แก่่ “โครงการการ์์ดนี้้�เพื่่�อน้้อง ครั้้�งที่่� 19”
และ “โครงการสร้้างอาคาร ศููนย์์การเรีียนรู้้� แห่่งที่่� 13
โรงเรีียนวััดโคกสวย อำเภอทัับปุดุ จัังหวััดพัังงา” และร่่วมเป็็น
ผู้้�สนัับสนุุนกิิจกรรมของสภากาชาดไทย ผ่่าน สำนัักจััดหา
รายได้้ Donation Hub “รัับ” เพื่่�อ “ให้้”

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม แม้้ธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นธุุรกิิจด้้านบริิการ
ที่่�มิิได้้ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยตรง แต่่บริิษััทก็็ให้้
ความสำคััญกัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และการอนุุรัักษ์์
รัักษาทรััพยากรธรรมชาติิ ด้้วยการปลููกผัังจิิตสำนึึกให้้กัับ
พนัักงานผ่่านการสื่่อ� สารภายในองค์์กร เช่่น การร่่วมมืือในการ
ประหยััดน้้ำ ประหยััดไฟฟ้้า การใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
การคััดแยกขยะ เป็็นต้้น

หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและ
ความโปร่่งใส
1.	บริิ ษัั ท ให้้ ค วามสำคัั ญ ต่่ อ การเปิิ ด เผยข้้ อ มููลที่่� มีี ความ
	ถููกต้้องครบถ้้วนโปร่่งใสทั่่�วถึึงและทัันเวลา อาทิิเป้้าหมาย
ระยะยาวของบริิษัทั ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ รายการ
ระหว่่างกััน ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และ
	ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้นัักลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ได้้ใช้้ประกอบการตััดสิินใจลงทุุนโดยผ่่านช่่องทางและ
	สื่่� อ การเผยแพร่่ ข้้ อ มููลต่่ า งๆ ของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
แห่่งประเทศไทย และสำนัักคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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แบบ 56-1 One Report อีีกทั้้�งอีีเมลในการติิดต่่อกัับ
	ผู้้�รัั บผิิ ดช อบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งในการติิ ดต่่ อ กัั บนัั ก ลงทุุ น
IR@bol.co.th รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลทั้้�งภาษาไทยและ
	ภาษาอัังกฤษ
2.	บริิ ษัั ท ได้้ ร ายงานนโยบายการกำกัั บดูู แลกิิ จ การที่่�
คณะกรรมการได้้ ใ ห้้ ค วามเห็็ น ชอบไว้้ โ ดยสรุุ ป และ
รายงานผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น
แบบ 56-1 One Report และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
3.	บริิษัทั ได้้แสดงรายงานความรัับผิดช
ิ อบของคณะกรรมการ
	ต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กับั รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ไว้้ในแบบ แบบ 56-1 One Report โดยบริิษััทจััดส่่ง
รายงานทางการเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ และ
	ตลาดหลัักทรััพย์์ ภายในระยะเวลาที่่�กำหนด และไม่่มีี
รายการที่่�ทำให้้ผู้้�สอบบััญชีีแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีี
เงื่่�อนไข หรืืองบการเงิินไม่่ถููกต้้องหรืือไม่่แสดความเห็็น
	ต่่องบการเงิิน
4.	บริิ ษัั ท ได้้ มีี การเปิิ ด เผยรายชื่่� อ คณะกรรมการอิิ ส ระ
	บทบาทและหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
	ตรวจสอบ ค่่าตอบแทน จำนวนครั้้�งของการประชุุม
จำนวนครั้้� ง ที่่� ก รรมการแต่่ ล ะท่่ า นเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม
คณะกรรมการในปีีที่่�ผ่่านมา และประวััติิคณะกรรมการ
ไว้้ในแบบ 56-1 One Report
5.	บริิษััทจััดให้้มีีผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบในการให้้ข้้อมููลสารสนเทศ
และสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ตลอดจนนัักวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์ รวมถึึงมีีการพบปะให้้ข้้อมููลดัังกล่่าวตาม
ความเหมาะสม
6.	บริิ ษัั ท ได้้ มีี การรายงานการถืือหลัั ก ทรัั พย์์ ของ
คณะกรรมการผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับข้อ้ มููลการเงิิน เช่่น ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี และของคู่่ส� มรส
และบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ที่่ถืื� อหลัักทรััพย์์ในบริิษัทั
รวมถึึ ง รายงานการมีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียในที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการในแต่่ ล ะไตรมาส เพื่่� อ ให้้ ท ราบความ
เคลื่่อ� นไหวในการถืือหุ้้�นบริิษัทั และสรุุปการเปลี่่ย� นแปลง
	ทั้้�งปีีนำเสนอในแบบ 56-1 One Report
7.	บริิษัทั ได้้มีีการแจกแจงโครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั และ
เปิิดเผยการถืือหุ้้�นของกรรมการและผู้้�บริิหารให้้ทราบ
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การถืือหุ้้�นอย่่างชััดเจน โดยคณะกรรมการมีีความเข้้าใจ
เรื่่� อ งโครงสร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� อ าจมีี
	ผลกระทบต่่ออำนาจการควบคุุมหรืือการบริิหารจััดการ
ของบริิษััท
8.	บริิษััทมีีการจ้้างผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความเป็็นอิิสระและมีี
	คุุ ณ สมบัั ติิ ที่่� ไ ด้้ รัั บ การยอมรัั บ เป็็ น ผู้้�สอบบัั ญ ชีี โดย
	ผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าวเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบ
จากสำนัั ก งาน ก.ล.ต. รวมถึึ ง เปิิ ด เผยค่่ า สอบบัั ญ ชีี
	ค่่าบริิการอื่่น� ที่่จ่� า่ ยให้้กับผู้้�
ั สอบบััญชีีหรืือบริิษัทั สอบบััญชีี
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการเผยแพร่่ทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููล
ที่่�มิิใช่่การเงิินอย่่างโปร่่งใส และภายในเวลาตามข้้อกำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยผ่่านช่่องทางต่่าง ทั้้�งช่่องทาง
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็บไซต์์ของบริิษััท
https://www.bol.co.th และได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิินควบคู่่�กัับรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีไว้้ในแบบ 56-1 One Report รวมทั้้�งได้้เปิิดเผย
ข้้อมููลการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารโดยละเอีียด
ทั้้�งรููปแบบ ลัักษณะ และจำนวนเงิินค่่าตอบแทนไว้้ในแบบ 56-1
One Report
บริิษัทั ได้้นำเสนอที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้ง� บริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย
จำกััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีปีี 2564 ซึ่่�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับบริิษััท
ที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดข้อ้ จำกััดของความเป็็นอิิสระ บริิษัทจ่
ั า่ ยค่่าตอบแทน
จากการสอบบััญชีี จำนวนเงิิน 1,000,000 บาท และค่่าบริิการอื่่น�
จำนวน 240,000 บาท
กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง และผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี ได้้มีีการแจ้้ง
การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลตามรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย รายงาน
การถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
รัับทราบทุุกไตรมาส
ในปีี 2564 กรรมการบริิษัทั และผู้้�บริิหารจำนวน 5 ราย ได้้ทำการ
ขายหลัั ก ทรัั พย์์ ของบริิ ษัั ท โดยได้้ มีี การแจ้้ ง จะขายล่่ ว งหน้้ า
ต่่อเลขานุุการบริิษััทอย่่างน้้อย 1 วััน
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมคู่่�สมรส และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ชื่่�อ-สกุุล

1. นายบรรยงค์์ ลิ้้มป
� ระยููรวงศ์์
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
3. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

4. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
5. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

6. นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์ (1)
7. นายประยููร รััตนไชยานนท์์
8. นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
9. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

10. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

11.	ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

12. นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ (2)

(1)
(2)

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนหุ้้�น
การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ถืือ ณ
(+) เพิ่่�มขึ้้�น
(-) ลดลง
1 ม.ค. 2564

กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการ
กรรมการ/
89,272,900
ประธานกรรมการบริิหาร
รองประธานกรรมการ/
800,000
กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน/
ประธานกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
กรรมการ/กรรมการบริิหาร/ 5,351,000
กรรมการบรรษััทภิิบาล/
ผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการ/กรรมการบริิหาร/ 5,381,000
กรรมการบรรษััทภิิบาล/
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร/
เลขานุุการบริิษััท
กรรมการ/กรรมการบริิหาร/ 1,882,000
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและ
การเงิิน
กรรมการ
4,312,500
กรรมการ
กรรมการอิิสระ/
3,761,100
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/
1,650,000
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการอิิสระ/
1,600,000
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริิหาร/
ผู้้�ช่่วยประธานกรรมการ
บริิหาร/Chief Experience
Officer (CXO)

ลาออกจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
เข้้าเป็็นกรรมการใหม่่ เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564

-

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถืือ ณ
30 ธ.ค. 2564

-

-

- (40,189,500) 49,083,400
-

-

800,000

-

-

5,351,000

-

-

5,381,000

-

(70,000)

1,812,000

-

(312,000)
(450,000)

4,000,000
3,311,100

-

-

1,650,000

-

-

1,600,000

-

-

-
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

13. นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา

กรรมการบริิหาร/
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายข้้อมููล
(3)
14. นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ กรรมการบริิหาร/
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและ
การเงิิน
15. นางสาวอธิิตา วรพัันธ์์ โตวััน Chief Commercial Officer
16. นายการุุณย์์ นิ่่�มเสนาะ
Assistant General
Manager - System &
Data Processing
(3)

จำำ�นวนหุ้้�น
การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ถืือ ณ
(+) เพิ่่�มขึ้้�น
(-) ลดลง
1 ม.ค. 2564
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จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ถืือ ณ
30 ธ.ค. 2564

199,000

-

-

199,000

-

-

-

-

909,100
25,000

-

(93,300)
-

815,800
25,000

เข้้าเป็็นกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ
โครงสร้้างคณะกรรมการ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

คณะกรรมการประกอบด้้ ว ยบุุ ค คลที่่� มีี ความหลากหลายทั้้� ง
ทางด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความรู้้�ความสามารถเฉพาะด้้านที่่เ� ป็็น
ประโยชน์์กัับบริิษััท เพศ อายุุ และมีีกรรมการบริิหารอย่่างน้้อย
1 ท่่าน ที่่มีีป
� ระสบการณ์์ในธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั โดยคณะกรรมการ
จะเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์์กร ตลอดจนมีีบทบาทสำคััญในการกำกัับดููแล ตรวจสอบ
และประเมิินผลการดำเนิินงานของบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท : ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี
ทุุกครั้้�ง กรรมการจะต้้องออกจากตำแหน่่งอย่่างน้้อยจำนวน
1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด ถ้้าจำนวนกรรมการจะแบ่่งออก
ให้้เป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้เคีียงที่่สุ� ดุ ส่่วนปีีต่อ่ ไป
ให้้กรรมการที่่�อยู่่�ในตำแหน่่งนานที่่�สุุดเป็็นผู้้�ออกจากตำแหน่่ง
กรรมการที่่� อ อกจากตำแหน่่ ง ไปนั้้� น อาจจะถููกเลืือกเข้้ า รัั บ
ตำแหน่่งอีีกได้้
กรรมการตรวจสอบ : วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 2 ปีี โดย
กรรมการตรวจสอบที่่�พ้้นจากตำแหน่่งตามวาระ อาจได้้รัับการ
แต่่งตั้้ง� ใหม่่อีีกได้้ การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้้ยื่่น� ใบลา
ต่่อประธานกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 30 วััน โดย
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�อนุุมััติิ พร้้อมส่่งสำเนาหนัังสืือลาออก
ให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 3 วัันทำการ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน : วาระดำรงตำแหน่่ง
คราวละ 2 ปีี กรรมการสรรหาฯ พ้้นจากตำแหน่่งตามวาระ อาจ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเข้้ามาใหม่่ได้้ กรณีีกรรมการประสงค์์จะลาออก
ก่่อนครบวาระ จะต้้องแจ้้งต่่อประธานกรรมการล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า
30 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้�งทดแทน
กรรมการบรรษััทภิิบาล : วาระดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 ปีี โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิิจารณาคััดเลืือกกรรมการจำนวนหนึ่่ง�
ของบริิษััท และ/หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการบรรษััทภิิบาล ทั้้�งนี้้�
กรรมการที่่�ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่่งดัังกล่่าว มีีสิิทธิิ

โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
อย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งคณะ และมีีจำนวนต้้อง
ไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 ท่่าน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทมีี
ั กรรมการ
ทั้้�งสิ้้�นจำนวน 11 ท่่าน แบ่่งเป็็นกรรมการที่่�เป็็นฝ่่ายบริิหาร
จำนวน 4 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 36 และกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ฝ่่ า ยบริิ ห ารจำนวน 7 ท่่ า น คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 64 ซึ่่� ง รวม
กรรมการอิิสระจำนวน 5 ท่่าน คิิดเป็็นร้้อยละ 45 มากกว่่า
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้้�งคณะ
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยจำนวน
4 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เพื่่�อทำหน้้าที่่�พิิจารณากลั่่�นกรอง
การดำเนิินงานเฉพาะเรื่่อ� งต่่าง ที่่ส� ำคััญ และช่่วยในการกำกัับดููแล
กิิจการของบริิษััท (รายละเอีียดตามโครงสร้้างการจััดการ)
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กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการอีีกวาระหนึ่่�ง กรณีีกรรมการ
ประสงค์์จะลาออกก่่อนครบวาระ จะต้้องแจ้้งต่่อประธานกรรมการ
ล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 30 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณาแต่่งตั้้ง�
ทดแทน
กรณีีตำแหน่่งกรรมการ และกรรมการชุุดย่่อยว่่างลงเพราะ
เหตุุอื่่น� นอกจากถึงึ คราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการสรรหาฯ
เสนอบุุ ค คลที่่� มีี ความเหมาะสมและมีีคุุ ณ สมบัั ติิ ค รบถ้้ ว นให้้
คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาแต่่งตั้้ง� บุุคคลเข้้ารัับตำแหน่่งที่่ว่� า่ งลง
โดยบุุคคลที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจะอยู่่�ในตำแหน่่งได้้ เพีียงเท่่าวาระ
ที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทนเท่่านั้้�น กรณีีกรรมการ
ตรวจสอบว่่างลงจะต้้องสรรหากรรมการทดแทนภายใน 90 วััน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทอื่่�น
กรรมการบริิ ษัั ท สามารถดำรงตำแหน่่ ง กรรมการในบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็น
อุุ ป สรรคต่่ อ การปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ก รรมการของบริิ ษัั ท และไม่่ มีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ในการดำรงตำแหน่่งของผู้้�จััดการใหญ่่ (Chief Executive Officer)
บริิษัทั กำหนดให้้ไม่่สามารถไปดำรงตำแหน่่งกรรมการที่่บริ
� ษัิ ทอื่่
ั น�
ยกเว้้นบริิษัทย่
ั อ่ ย หรืือบริิษัทอื่่
ั น� ที่่ค� ณะกรรมการพิิจารณาอนุุมัติั ิ

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� อง
คณะกรรมการ และผู้้�จััดการใหญ่่เป็็นประจำทุุกปีี โดยเลขานุุการ
บริิษัทั จะจััดส่ง่ แบบฟอร์์มการประเมิินที่่ป� ระกอบไปด้้วยหลัักเกณฑ์์
การประเมิินด้้านต่่างๆ ดัังนี้้� โครงสร้้าง คุุณสมบััติิ บทบาท หน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ การเข้้าร่่วมประชุุม และการทำหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการ ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายบริิหาร การพััฒนาตนเอง
และการพััฒนาผู้้�บริิหารให้้แก่่กรรมการแต่่ละท่่าน และรวบรวม
แบบประเมิินเพื่่�อสรุุปผลการประเมิิน รวมถึึงข้้อเสนอแนะต่่างๆ

เพื่่�อนำมาใช้้ในการปรัับปรุงุ การทำงาน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ในการดำเนิินกิิจการของบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้จัดท
ั ำแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
และแบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยแบบรายคณะ
และทำการสรุุปผลการประเมิินทั้้�งหมด รวมถึงึ ข้้อเสนอแนะต่่างๆ
ที่่�ได้้รัับจากการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
นำมาใช้้ ใ นการปรัั บปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ผ ลของการทำงานของ
คณะกรรมการ และ/หรืือส่่วนงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดในการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทต่่อไป
โดยการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเองเป็็นรายบุุคคล
(Self-Assessment) ประจำปีี 2564 ซึ่่�งแบบประเมิินครอบคลุุม
ในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2.	บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
โดยผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของกรรมการแต่่ละท่่าน ประจำปีี
2564 ที่่ผ่� า่ นมา ในภาพรวมอยู่่ใ� นระดัับดีีเยี่่ย� ม คิิดเป็็นร้้อยละ 97.05

การประเมิินคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััท ได้้จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ ประจำปีี 2564 ซึ่่�ง
แบบประเมิินครอบคลุุมในเรื่่�องต่่างๆ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการชุุดย่่อย
2. การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย
3.	บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
	ชุุดย่่อย

โดยผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อย ประจำปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม สรุุปได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการชุุดย่่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

ผลการประเมิิน (ร้้อยละ)

93.47
93.47
100.00

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

89

การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
บริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งด้้านการบริิหารธุุรกิิจ/
อุุตสาหกรรม และเป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้� ซึ่่�งกรรมการทุุกท่่านได้้เข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรพื้้�นฐานการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ
การอบรม/สััมมนา เพื่่�อพััฒนาตนเอง ของกรรมการ ประจำปีี 2564
ในรอบปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้จััดอบรมภายในให้้แก่่คณะกรรมการทั้้�ง 11 ท่่าน ได้้แก่่
1. นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์		
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ		
กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร
3. นายประยููร รััตนไชยานนท์์		
กรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช		
กรรมการ
5. นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน		
กรรมการ
6. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล		
กรรมการ
(1)
7. นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
กรรมการ
8. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�		
กรรมการอิิสระ และรองประธานกรรมการ
9. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน		
กรรมการอิิสระ
10. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์		
กรรมการอิิสระ
11.	ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์		
กรรมการอิิสระ
และผู้้�บริิหาร จำนวน 2 หลัักสููตร คืือ
1. หลัักสููตรเรื่่อ� ง “ระบบบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019”
เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 วิิทยากรผู้้�อบรม คืือ ดร. ดวงกมล ทรััพย์์พิิทยากร และ ดร. โกเมน พิิบููลย์์โรจน์์
	บริิษััท ทีี-เน็็ต จำกััด
2. หลัักสููตร “สรุุปสาระสำคััญ Privacy Information Management System (PIMS)” เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
	วิิทยากรผู้้�อบรม คืือ ดร. ดวงกมล ทรััพย์์พิิทยากร และนายพงศกร โสธนนท์์ บริิษััท ทีี-เน็็ต จำกััด
นอกจากหลัักสููตรการอบรมภายในข้้างต้้นแล้้ว ในปีี 2564 บริิษััทยัังส่่งกรรมการเข้้ารัับการอบรมภายนอกตามหลัักสููตรต่่าง
จำนวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

1

2.

(1)

คณะกรรมการบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

ชื่่�อหลัักสููตร

สถาบัันที่่�จััดอบรม

กรรมการอิิสระ Innovative IA: Recalibration for สมาคมผู้้�ตรวจสอบ
และรองประธาน the COVID Environment
ภายในแห่่งประเทศไทย
กรรมการ
และตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช กรรมการ และ 1. Personal Data Protection Act. บริิษััท ทีี-เน็็ต จำกััด
ผู้้�จััดการใหญ่่
and ISO/IEC 27701: 2019 Standard
Course
2. PIMS Internal Audit Course
3. Privacy and Security Awareness
Course
ลาออกจากการเป็็นกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
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3.

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

คณะกรรมการบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล กรรมการ และ
ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริิหาร

ชื่่�อหลัักสููตร

สถาบัันที่่�จััดอบรม

1. Personal Data Protection Act. บริิษััท ทีี-เน็็ต จำกััด
and ISO/IEC 27701:2019
Standard Course
2. Privacy and Security Awareness
Course

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่แต่่ละท่่านจะได้้รัับทราบข้้อมููลของบริิษััท กฎระเบีียบ และข้้อมููลธุุรกิิจของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อย่่างเพีียงพอก่่อนปฏิิบััติิหน้้าที่่� และมีีการปฐมนิิเทศกรรมการ เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจในธุุรกิิจ และการดำเนิินการด้้านต่่างๆ
ของบริิษััท กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และนโยบายที่่�สำคััญ เช่่น จริิยธรรมธุุรกิิจ นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ นโยบายการต่่อต้้าน
ทุุจริิตคอร์์รััปชััน คู่่�มืือกรรมการและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมาย เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ

เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 5/2559 เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2559 โดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลััก ดัังนี้้�
1. ให้้ข้้อแนะนำด้้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และข้้อพึึงปฏิิบััติิด้้านการกำกัับดููแลการดำเนิินกิิจกรรมของ
คณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
2.	ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการกำกัับดููแลกิิจการ ให้้ข้้อมููลและผลัักดัันคณะกรรมการให้้ปฏิิบััติิตาม
3.	จััดเตรีียมระเบีียบวาระการประชุุม เอกสารประกอบการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ
4.	จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษััท และข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี
5. บัันทึึกรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามมติิที่ป่� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
6.	จััดทำและเก็็บรักั ษาทะเบีียนกรรมการ รายงานประจำปีี หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมคณะกรรมการ
7.	ดำเนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามที่่�กฎหมายกำหนด
8. เก็็บรัักษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่�รายงานโดยกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
9.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบีียบและข้้อกำหนด
10.	ติิดต่อ่ และสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รับท
ั ราบสิิทธิต่ิ า่ ง ของผู้้�ถืือหุ้้�น ข่่าวสารของบริิษัทั และเป็็นสื่่อ� กลางระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�นกัับ
คณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
11.	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ
12.	จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการ
13.	ประสานงานระหว่่างคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการกำหนดให้้มีีแผนการสืืบทอดตำแหน่่งของผู้้�บริิหารสููงสุุด (ผู้้�จััดการใหญ่่) ผู้้�บริิหารงานหลัักขององค์์กร ได้้แก่่ ผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริิหาร ผู้้�อำนวยการฝ่่ายข้้อมููล ผู้้�อำนวยการฝ่่ายธุุรกิิจ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิินของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุน องค์์กร
ตลอดจนพนัักงานวางใจได้้ว่่า การดำเนิินงานของบริิษััทจะได้้รัับการสานต่่ออย่่างทัันท่่วงทีี หากตำแหน่่งสำคััญดัังกล่่าวว่่างลง
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โดยมอบหมายให้้ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลเป็็นผู้้�พิิจารณากำหนดหลัักเกณฑ์์ และแผนการสืืบทอดตำแหน่่ง และให้้มีีการทบทวน
แผนเป็็นประจำทุุกปีี

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการให้้ความสำคััญ และจััดให้้มีีกลไกในการกำกัับดููแลการดำเนิินงาน ที่่ท� ำให้้สามารถควบคุุมดููแลการจััดการ และรัับผิดช
ิ อบ
การดำเนิินงานของบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม เพื่่�อดููแลรัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััท เช่่น การพิิจารณาส่่งบุุคคล
เพื่่�อเป็็นตััวแทนของบริิษััทไปเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุม ในบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม อย่่างน้้อยตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�น โดยบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นกรรมการในบริิษัทย่
ั อ่ ย หรืือบริิษัทร่
ั ว่ ม มีีหน้้าที่่ด� ำเนิินการเพื่่�อประโยชน์์ที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ ของบริิษัทย่
ั อ่ ย
หรืือบริิษััทร่่วมนั้้�น
ในกรณีีเป็็นบริิษััทย่่อย บริิษััทมีีการกำหนดระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม และรััดกุุมเพีียงพอ รวมถึึงกลไกอื่่�นในการกำกัับดููแล
บริิษััทย่่อยดัังกล่่าว เช่่น กลไกในการกำกัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลฐานะการเงิิน และผลการดำเนิินงาน การทำรายการระหว่่าง
บริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง การได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ หรืือการทำรายการสำคััญอื่่�นใดให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง รวมถึึง
มีีการกำกัับดููแลให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล และการบัันทึึกบััญชีีของบริิษััทย่่อยให้้บริิษััทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจััดทำ
งบการเงิินรวมได้้ทัันตามกำหนด

นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยไม่่ยิินยอมรัับการทุุจริิตและคอร์์รััปชัันใด ทั้้�งสิ้้�น ทั้้�งนี้้� ได้้กำหนด
ให้้บริษัิ ทั รวมถึงึ บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจทุุกหน่่วยงาน ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชันั โดยให้้ความสำคััญ
กัับความโปร่่งใส และคำนึึงถึึงความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการติิดต่่อทำธุุรกรรม เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการดำเนิินการที่่�อาจส่่งผลต่่อการกระทำ
ที่่�ไม่่เหมาะสม และขััดแย้้งต่่อหลัักการบริิหารจััดการที่่�ดีี รวมทั้้�งต่่อต้้านการให้้หรืือการรัับสิินบนต่่างๆ เพื่่�ออำนวยความสะดวก หรืือ
ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท และมีีการกำหนดบทลงโทษทางวิินััยแก่่ผู้้�ที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว

นโยบายการประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษััทกำหนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น โดยประเมิินความเสี่่�ยงการทุุจริิตคอร์์รััปชัันออกจาก
ความเสี่่ย� งด้้านอื่่น� และรายงานความเสี่่ย� งต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อหาแนวทางแก้้ไข ปรัับปรุงุ ต่่อไป โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการปฏิิบััติิตามนโยบายการประเมิินความเสี่่�ยง และคณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายในกำหนดแผนการเข้้าตรวจสอบระบบการทำงาน โดยเฉพาะระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ระบบการรัับ-จ่่ายเงิินที่่�ต้้องตรวจ
เป็็นประจำทุุกปีีอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อติิดตาม ประเมิินผลปฏิิบััติิงานและการควบคุุมภายในให้้เกิิดประสิิทธิิผลตามระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานทุุกคน และจััดปฐมนิิเทศอบรมพนัักงานใหม่่ทุุกเดืือน เพื่่�อรัับทราบระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ จริิยธรรม นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน แนวปฏิิบััติิการทำงาน ระเบีียบการจััดซื้้�อจััดจ้้าง และสวััสดิิการต่่างๆ ของบริิษััท
พร้้อมแนวทางการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน (Whistle Blowing Policy)
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีช่่องทางการร้้องเรีียน การแสดงความเห็็น และแจ้้งเบาะแสการกระทำ
ผิิดกฎหมาย ฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบและจริิยธรรมธุุรกิิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้้าที่่เ� ป็็นผู้้�รัับเรื่่อ� งข้้อร้้องเรีียนด้้านการกำกัับ
ดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีขั้้�นตอนการดำเนิินการ ดัังนี้้�
1. การแจ้้งเบาะแส
	บริิษััทจััดให้้มีีช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนในกรณีีที่่�สงสััยว่่าจะมีีการทำผิิดกฎหมายหรืือพฤติิกรรมที่่�ส่่อถึึง
การทุุจริิตหรืือกระทำผิิดจริิยธรรมธุุรกิิจผ่่านช่่องทาง ดัังนี้้�
1.1 จดหมายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ส่่งไปรษณีีย์์มาที่่�:
		
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� (กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
		บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
		
1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 32 ถนนพระราม 3
		
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
1.2 จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) BOLwhistleblowing@bol.co.th
2.	ผู้้�ร้้องเรีียนจะต้้องระบุุรายละเอีียดของเรื่่�องที่่�จะแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน พร้้อมชื่่�อ ที่่�อยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้สะดวกกระบวนการดำเนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้้อร้้องเรีียน พิิจารณาและสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบสรุุปผลการตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนต่่อผู้้�จััดการใหญ่่ ประธานกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ
		บริิษััท และแจ้้งผู้้�ร้้องเรีียนตามลำดัับ
2.3 รายงานในกรณีีที่่�ผู้้�ร้้องเรีียนเลืือกที่่�จะไม่่เปิิดเผยชื่่�อ ต้้องระบุุรายละเอีียดข้้อเท็็จจริิงหรืือหลัักฐานที่่�ชััดเจนเพีียงพอ
		
ที่่แ� สดงให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอันั ควรเชื่่อ� ว่่ามีีการกระทำที่่เ� ป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริษัิ ทั หรืือจรรยาบรรณ
		
ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทเกิิดขึ้้�น
3.	มาตรการคุ้้�มครอง
เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน หรืือผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง บริิษััท
จะไม่่เปิิดเผย ชื่่�อ สกุุล ที่่�อยู่่� ภาพ หรืือข้้อมููลอื่่�นใดของผู้้�แจ้้งเบาะแสและผู้้�ให้้ข้้อมููล รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนจะ
	ถููกเก็็บรัักษาเป็็นความลัับ ไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้�ไม่่เกี่่�ยวข้้อง เว้้นแต่่ที่่�จำเป็็นต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำหนดของกฎหมาย กรณีีเป็็น
	พนัักงานบริิษัทั จะได้้รับั ความคุ้้�มครองจากบริิษัทั เช่่น ไม่่มีีการเปลี่่ย� นแปลงตำแหน่่งงาน ลัักษณะงาน สถานที่่ท� ำงาน พัักงาน
	ข่่มขู่ร่� บกวนการปฏิิบัติั งิ าน เลิิกจ้้าง หรืือการอื่่�นใดที่่มีีลั
� กั ษณะเป็็นการปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็นธรรมต่่อผู้้�นั้้น� มีีการกำหนดมาตรการ
	คุ้้�มครองในกรณีีที่่�ผู้้�นั้้�นเห็็นว่่าตนอาจได้้รัับความไม่่ปลอดภััย หรืืออาจเกิิดความเดืือดร้้อนเสีียหาย
ในปีี 2564 ไม่่มีีการแจ้้งเบาะแสการกระทำผิิดและข้้อร้้องเรีียนใด จากการกระทำผิิดกฎหมาย หรืือจริิยธรรมธุุรกิิจ
การคอร์์รััปชััน หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิิชอบของบุุคลากรในองค์์กร ทั้้�งจากพนัักงานและ
	ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น
อย่่างไรก็็ตาม รายละเอีียดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการฉบัับเต็็มของบริิษััท สามารถอ่่านข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เว็็บไซต์์
ของบริิษััท หััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ https://www.bol.co.th/corporate-regulations
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จรรยาบรรณธุุรกิิจ (จริิยธรรมธุุรกิิจ)
ส่่วนที่่� 1	สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท มีีเจตนารมณ์์ที่่�จะส่่งเสริิมให้้บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจ และการบริิหารงานอย่่างมีีคุุณธรรมจริิยธรรมปฏิิบััติิตาม
กฎหมายตลอดจนมีีความรัั บผิิ ดช อบต่่ อ เศรษฐกิิ จ และสัั ง คมโดยรวม ทั้้� ง เป็็ น การส่่ ง เสริิ ม ระบบการกำกัั บดูู แลที่่� ดีี (Good
Corporate Governance) โดยยึึดหลัักความซื่่�อสััตย์์ ความยุุติิธรรม ความโปร่่งใสเป็็นสำคััญและมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์
ที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและคำนึึงถึึงผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวม บริิษััทจึึงได้้กำหนดจริิยธรรมธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวทางสำหรัับกรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานพึึงปฏิิบััติิ อัันส่่งผลให้้เกิิดภาพพจน์์ที่่�ดีีต่่อบริิษััท ให้้กัับนัักลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และได้้รัับความเชื่่�อมั่่�น
จากสัั ง คม ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลให้้ บริิ ษัั ท เจริิ ญ เติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน สร้้ า งความมั่่� ง คั่่� ง และมั่่� น คงทางการเงิิ น อัั น จะเป็็ น ประโยชน์์ต่่ อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

ส่่วนที่่� 2	ข้้อพึึงปฏิิบััติิ
2.1	การปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับบริิษััท
2.1.1 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
2.1.2 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานต้้องไม่่หลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิตามระเบีียบข้้อบัังคัับบริิษััท และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1.3 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานต้้องให้้ความร่่วมมืือกัับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การฝ่่าฝืืนการไม่่ปฏิิบััติิตาม ข้้อ 2.1.1 และ 2.1.2

2.2 ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ
2.2.1	ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

บริิษััทยึึดถืือนโยบายที่่�จะไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ใช้้ตำแหน่่งหน้้าที่่�เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตน จึึงได้้
กำหนดเป็็นข้้อพึึงปฏิิบััติิสำหรัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท ดัังนี้้�
2.2.1.1 หลีีกเลี่่�ยงการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับตนเองที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััท
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�จำเป็็นต้้องทำรายการนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท โดยให้้ทำรายการนั้้�นเสมืือนกัับ
	ทำรายการกัับบุคุ คลภายนอก ทั้้�งนี้้�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียในรายการดัังกล่่าวจะต้้องไม่่มีีส่ว่ นในการพิิจารณาอนุุมัติั ิ
2.2.1.2 ในกรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน หรืือบุุคคลในครอบครััวมีีส่่วนร่่วมไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม
ในรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์หรืือเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นในกิิจการที่่�แข่่งขัันกัับธุุรกิิจ
ของบริิษััท จะต้้องแจ้้งให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำดัับขั้้�นและคณะกรรมการบริิษััททราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2.2.1.3 ในกรณีีที่่�กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ไปเป็็นกรรมการหุ้้�นส่่วนหรืือที่่�ปรึึกษาในองค์์กรอื่่�นนั้้�น จะต้้อง
ไม่่ขััดต่่อผลประโยชน์์ของบริิษััท ลููกจ้้างจะไม่่ประกอบกิิจการ หรืือก่่อพัันธะผููกพัันในธุุรกิิจ หรืือบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.2.1.4 ในกรณีีที่่�เข้้าข่่ายเป็็นรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามข้้อกำหนดของหน่่วยงานทางการที่่�กำกัับดููแลกิิจการ เช่่น
สำนัักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและ
เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเคร่่งครััด
2.2.1.5 รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันต้้องผ่่านการสอบทานหรืือพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
	บริิษัทต
ั ามลำดัับ กรณีีที่่มีี� กรรมการตรวจสอบหรืือกรรมการบริิษัทท่
ั า่ นใดมีีส่่วนได้้เสีียในรายการที่่เ� กี่่ย� วโยง
กรรมการตรวจสอบหรืือกรรมการบริิษััทท่่านนั้้�นจะต้้องไม่่มีีส่่วนในการพิิจารณารายการเกี่่�ยวโยงนั้้�น
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2.2.2 การรัักษาข้้อมููลอัันเป็็นความลัับ

บริิษััทถืือว่่ากรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะต้้องรัับผิิดชอบในการเก็็บรัักษาข้้อมููลความลัับของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งข้้อมููลภายในที่่�ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะและมีีผลกระทบต่่อกิิจการ หรืือราคาหลัักทรััพย์์ โดยที่่�กรรมการ
ผู้้�บริิหาร (รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับตนเองดัังต่่อไปนี้้� (1) คู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริิยา (2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ (3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง บุุคคลตาม (1) และ (2) ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของ
นิิติิบุุคคลดัังกล่่าว) และพนัักงานจะไม่่ใช้้โอกาสที่่�ได้้จากการเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานในการแสวงหาประโยชน์์
ส่่วนตน และในการทำธุุรกิิจที่่แ� ข่่งขััน หรืือเกี่่ย� วเนื่่�องกัับบริษัิ ทั รวมถึงึ จะไม่่ใช้้ข้อ้ มููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ของตนในการซื้้อ� ขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั และไม่่เปิิดเผยข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษัทต่
ั อ่ คู่่แ� ข่่งขัันทางธุุรกิิจแม้้พ้น้ สภาพจากการเป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษัทั ไปแล้้ว โดยบริิษัทมีีวิ
ั ธีีิ การดููแลป้้องกัันในการนำข้้อมููลภายในของบริิษัทั ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนตนหรืือผู้้�อื่่�น ดัังนี้้�
2.2.2.1 กำหนดแจ้้งให้้กรรมการ และผู้้�บริิหารเข้้าใจถึึงภาระหน้้าที่่�ในการรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์บริิษััท
ของตนเอง รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับตนเองดัังต่่อไปนี้้� (1) คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริิยา
(2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ (3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง บุุคคลตาม (1) และ (2) ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30
ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว ตลอดจนรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
	ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 1 ปีี
2.2.2.2 จำกััดการรัับรู้้�ข้้อมููลภายในเฉพาะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน หรืือบุุคคลภายในที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
	ตามความจำเป็็นและกำหนดอำนาจหน้้าที่่�แก่่บุุคลากรผู้้�มีีอำนาจเปิิดเผยสารสนเทศของบริิษััทให้้ชััดเจน
2.2.2.3	ประกาศให้้ทราบทั่่�วกัันว่่า กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ที่่�รัับทราบข้้อมููลภายในที่่�มีีนััยสำคััญที่่�อาจ
	ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของราคาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ จะต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนที่่�บริิษััทจะมีีการประกาศผลการดำเนิินงาน
2.2.2.4 กำหนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับตนเองดัังต่่อไปนี้้�
(1) คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภริิยา (2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ (3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง บุุคคลตาม
(1) และ (2) ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว)
แจ้้งเกี่่ย� วกัับการซื้้อ� ขายหุ้้�นของบริิษัทล่
ั ว่ งหน้้าอย่่างน้้อย 1 วัันก่่อนทำการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ต่อ่ เลขานุุการ
	บริิษััทหรืือผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

2.3	การให้้และรัับของกำำ�นััล
2.3.1	ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน พึึงหลีีกเลี่่�ยงการรัับของกำนััลทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิินจากคู่่�ค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับธุุรกิิจของบริิษััท เว้้นแต่่ในเทศกาลหรืือประเพณีีนิิยม
2.3.2 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องไม่่รับั เงิินหรืือประโยชน์์ตอบแทนใดๆ เป็็นการส่่วนตััวจากลููกค้้า คู่่�ค้า้ ของบริิษัทั
หรืือจากบุุคคลใดอัันเนื่่�องจากการทำงานในนามบริิษััท
2.3.3 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะต้้องไม่่ให้้กู้้�หรืือกู้้�ยืืมเงิินหรืือเรี่่�ยไรเงิิน สิ่่�งของจากลููกค้้าหรืือผู้้�ทำธุุรกิิจกัับบริิษััท
เว้้นแต่่เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิิน ในฐานะของลููกค้้าของธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิินดัังกล่่าว
2.3.4 การให้้หรืือการรัับเงิินบริิจาค หรืือเงิินสนัับสนุุนต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส และถููกต้้องตามกฎหมาย โดยต้้องมั่่�นใจว่่า
เงิินบริิจาค หรืือเงิินสนัับสนุุนไม่่ได้้ถููกนำไปใช้้เพื่่�อเป็็นข้้ออ้้างในการให้้หรืือการรัับสิินบน
2.3.5	บริิษัทั ไม่่มีีนโยบายเสนอเงิิน สิ่่ง� จููงใจของกำนััล สิิทธิปิ ระโยชน์์พิิเศษ ในรููปแบบใดๆ แก่่ลููกค้้า คู่่�ค้า้ ของบริิษัทั หน่่วยงาน
	ภายนอกทั้้�งของรััฐ และเอกชน หรืือบุุคคลใดๆ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งธุุรกิิจ ยกเว้้นการให้้การเลี้้�ยงรัับรองทางธุุรกิิจ
	ตามประเพณีีนิิยม ส่่วนลดการค้้า และโครงการส่่งเสริิมการขายของบริิษััท
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2.4	การให้้ข้้อมููลข่่าวสารและการให้้สััมภาษณ์์ต่่อสื่่�อมวลชนหรืือต่่อสาธารณชน
2.4.1 การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษัทต้
ั อ้ งปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์และข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์เงื่่�อนไขและวิิธีีการเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยสารสนเทศและการปฏิิบััติิการใดๆ ของบริิษััทจดทะเบีียน
รวมถึึงกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
2.4.2	บริิษััทกำหนดให้้ประธานกรรมการบริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร และผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและ
การเงิิน เป็็นผู้้�มีีอำนาจในการสััมภาษณ์์หรืือตอบคำถามผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน สื่่�อมวลชน และบุุคคลภายนอก ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงท่่านอื่่�น และนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

2.5	สิิทธิิทางการเมืืองและกิิจกรรมทางการเมืือง
2.5.1	บริิษััทมีีนโยบายบริิหารงานตามกฎหมายด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ไม่่ฝัักใฝ่่การเมืือง และมีีความเป็็นกลางทาง
การเมืืองอย่่างเคร่่งครััด รวมทั้้�งมีีความเป็็นอิิสระทั้้�งในการตััดสินิ ใจและการกระทำ ยึึดมั่่�นในระบบประชาธิิปไตย และ
	ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ใช้้สิิทธิิของตนเองตามกฎหมายและตามรััฐธรรมนููญที่่�กำหนดไว้้
2.5.2	ผู้้�บริิหารและพนัักงานต้้องไม่่ใช้้ตำแหน่่งหน้้าที่่� เวลา ทรััพย์์สิิน หรืือสิ่่�งอำนวยความสะดวกอื่่�นใดของบริิษััท
ในการเอื้้อ� ประโยชน์์และสนัับสนุุนกิิจกรรมใดๆ ทางการเมืือง องค์์กรทางการเมืือง หรืือสมาชิิกขององค์์กรทางการเมืือง
2.5.3	ผู้้�บริิหารและพนัักงานมีีสิิทธิ์์เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมทางการเมืืองในนามของตััวเอง นอกเหนืือเวลาทำงาน และไม่่ใช่่ในนามบริิษัทั
2.5.4	ผู้้�บริิหารและพนัักงานไม่่ใช้้อำนาจหน้้าที่่�ชี้้�ชวน กดดััน หรืือบัังคัับให้้เพื่่�อนร่่วมงาน รวมทั้้�งผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา
ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมใดๆ ทางการเมืือง หรืือองค์์กรทางการเมืือง หรืือสมาชิิกขององค์์กรทางการเมืือง

2.6	การไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�
บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยบริิษััทมีีแนวทางในการดำเนิินการเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องดัังกล่่าว โดยพนัักงานทุุกคนจะต้้องลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงการไม่่กระทำผิิดเกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์และการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา

ส่่วนที่่� 3	การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
บริิษััทยึึดหลัักปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้กำหนดจริิยธรรมธุุรกิิจสำหรัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานที่่�มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม ดัังนี้้�

3.1 จริิยธรรมธุุรกิิจของกรรมการและผู้้�บริิหาร
3.1.1 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น

3.1.1.1	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ตลอดจนตััดสิินใจดำเนิินการใดๆ ด้้วยความบริิสุุทธิ์์�ใจและเป็็นธรรม
	ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อย เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
3.1.1.2	บริิหารองค์์กรด้้วยความระมััดระวัังและความรอบคอบ เพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
3.1.1.3	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยการประยุุกต์์ความรู้้�และทัักษะการบริิหารจััดการอย่่างสุุดความสามารถในทุุกกรณีี
3.1.1.4	จััดให้้มีีการรายงานสถานภาพขององค์์กรโดยสม่ำ่ เสมอ และครบถ้้วนตามความเป็็นจริิงและแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
	ทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันถึงึ แนวโน้้มในอนาคตขององค์์กรทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่�บนพื้้น� ฐานของ
ความเป็็นไปได้้และมีีข้้อมููลสนัับสนุุนอย่่างเพีียงพอ
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3.1.1.5	มีีความเป็็นอิิสระทั้้�งการตััดสิินใจและการกระทำไม่่แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�เกี่่�ยวข้้องโดยใช้้
	ข้้อมููลใดๆ ขององค์์กรซึ่่ง� ยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชนและไม่่อ้า้ งสิิทธิคิ วามเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารของบริิษัทั
เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
3.1.1.6 ไม่่ดำเนิินการใดๆ ในลัักษณะที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่อองค์์กร

3.1.2 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อพนัักงาน

3.1.2.1	จััดระบบการให้้ผลตอบแทนที่่�เป็็นธรรมแก่่พนัักงาน
3.1.2.2	ดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำงานให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินของพนัักงานอยู่่�เสมอ
3.1.2.3	จััดให้้มีีระบบการบริิหารบุุคลากรในเรื่่�องการแต่่งตั้้�งโยกย้้าย รวมถึึงระบบการให้้รางวััลและการลงโทษ
	พนัักงานที่่ชั� ดั เจน มีีการปฏิิบัติั โิ ดยความสุุจริิตใจตั้้ง� อยู่่�บนพื้้น� ฐานของความรู้้�ความสามารถและความเหมาะสม
ของพนัักงาน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิจากความแตกต่่างด้้านเชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรืือความ
ไร้้สมรรถภาพทางร่่างกาย
3.1.2.4 ให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาความรู้้�ความสามารถของพนัักงานโดยให้้โอกาสพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงและ
สม่่ำเสมอ
3.1.2.5	รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความรู้้�ทางวิิชาชีีพของพนัักงาน
3.1.2.6	ปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงานอย่่างเคร่่งครััด
3.1.2.7	บริิหารงานโดยหลีีกเลี่่ย� งการกระทำใดๆ ที่่ไ� ม่่เป็็นธรรม ซึ่่ง� อาจมีีผลกระทบต่่อความมั่่�นคงในหน้้าที่่ก� ารงาน
ของพนัักงาน หรืืออาจคุุกคามและสร้้างความกดดัันต่่อสภาพจิิตใจของพนัักงาน
3.1.2.8	ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานด้้วยความสุุภาพและให้้ความเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์ศ� รีีของความเป็็นมนุุษย์์
3.1.2.9 สร้้างความเข้้าใจให้้พนัักงานในเรื่่�องจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่่�งพนัักงานสามารถปฏิิบััติิได้้ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�อยู่่�ในกรอบของจรรยาบรรณอย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งองค์์กร
3.1.2.10 เปิิดโอกาสและช่่องทางให้้พนัักงานสามารถแจ้้งเรื่่�องการทำผิิดกฎหมายขององค์์กร ร้้องเรีียนในกรณีีที่่�
ไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรมต่่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้้ ตามระบบและกระบวนการที่่�กำหนด

3.1.3 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อลููกค้้า

3.1.3.1	ดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดถืือความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิตยุติุ ธิ รรมและให้้ข้อ้ มููลที่่ถูู� กต้้องเพีียงพอและทัันต่่อเหตุุการณ์์แก่่ลููกค้้า
3.1.3.2	ผลิิตสิินค้้าและ/หรืือบริิการที่่�มีีคุุณภาพโดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับมาตรฐานให้้สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.1.3.3 กำหนดระดัับคุุณภาพที่่�ยอมรัับได้้ของสิินค้้าและ/หรืือบริิการ
3.1.3.4 เปิิดเผยข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้าและ/หรืือบริิการอย่่างครบถ้้วนถููกต้้องและไม่่บิิดเบืือนข้้อเท็็จจริิง
โดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สำหรัับลููกค้้า
3.1.3.5 ให้้การรัับประกัันสิินค้้าและ/หรืือบริิการภายใต้้เงื่่�อนไขในเวลาอัันเหมาะสม
3.1.3.6 ไม่่ส่่งมอบสิินค้้าและ/หรืือบริิการให้้แก่่ลููกค้้าทั้้�งๆ ที่่�รู้้�ว่่าสิินค้้าและ/หรืือบริิการนั้้�นๆ มีีข้้อบกพร่่องและ
ไม่่ปล่่อยให้้สิินค้้าและ/หรืือบริิการที่่�มีีคุุณภาพต่่ำกว่่าระดัับที่่�กำหนดตกถึึงมืือลููกค้้า
3.1.3.7 การนำเสนอบริิการจะต้้องไม่่ทำให้้ลููกค้้าเกิิดความเข้้าใจผิิด เกี่่ย� วกัับคุณ
ุ ภาพราคาปริิมาณหรืือเงื่่อ� นไขใดๆ
ของสิินค้้าและ/หรืือบริิการนั้้�นๆ
3.1.3.8	จััดระบบเพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถร้้องเรีียนเกี่่ย� วกัับสินิ ค้้าและบริิการ และดำเนิินการอย่่างดีีที่่สุ� ดุ เพื่่�อให้้ลููกค้้า
ได้้รัับการตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว
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3.1.3.9	รัักษาความลัับของลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด รวมถึึงไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของลููกค้้าโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากลููกค้้า
หรืือผู้้�มีีอำนาจของบริิษััทก่่อน เว้้นแต่่ข้้อมููลที่่�ต้้องเปิิดเผยต่่อบุุคคลภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องตามบทบัังคัับของ
กฎหมาย รวมถึึงไม่่นำข้้อมููลมาใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยมิิชอบ
3.1.3.10 หาทางลดต้้นทุุนการผลิิตโดยรัักษามาตรฐานคุุณภาพสิินค้้าและ/หรืือบริิการ เพื่่�อสามารถเพิ่่�มประโยชน์์
ให้้กัับลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.1.3.11	รัักษาสััญญาและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�มีีต่่อลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
	ข้้อใดได้้ ต้้องรีีบแจ้้งให้้ลููกค้้าทราบล่่วงหน้้าเพื่่�อร่่วมกัันพิิจารณาหาแนวทางแก้้ไข
3.1.3.12 ไม่่ค้้ากำไรเกิินควรเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับคุุณภาพของสิินค้้าหรืือบริิการและไม่่กำหนดเงื่่�อนไขการค้้าที่่�
ไม่่เป็็นธรรมแก่่ลููกค้้า
3.1.3.13 ไม่่จ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ให้้ลููกค้้าเพื่่�อเป็็นการให้้ได้้มาหรืือแย่่งชิิงลููกค้้ามาโดยการใช้้วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต

3.1.4 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อคู่่�ค้้าและ/หรืือเจ้้าหนี้้�

3.1.4.1 ไม่่เรีียก ไม่่รัับ หรืือไม่่จ่่ายผลประโยชน์์ใดๆ ที่่�ไม่่สุุจริิตในการค้้ากัับคู่่�ค้้าและ/หรืือเจ้้าหนี้้�
3.1.4.2	ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขต่่างๆ ที่่มีีต่
� อ่ เจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งวััตถุปุ ระสงค์์ของการใช้้เงิินการชำระคืืน
การดููแลคุุณภาพหลัักทรััพย์์ค้้ำประกัันและเรื่่�องอื่่�นใดที่่�ได้้ให้้ข้้อตกลงไว้้กัับเจ้้าหนี้้�
3.1.4.3	ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงและเงื่่�อนไขทางการค้้าต่่างๆ ที่่�มีีต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด
3.1.4.4 กรณีีที่่ไ� ม่่สามารถปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขข้้อใดได้้ต้อ้ งรีีบแจ้้งให้้คู่่�ค้า้ และ/หรืือเจ้้าหนี้้�ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อร่่วมกััน
	พิิจารณาหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
3.1.4.5 แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ร่่วมกัันพััฒนาสิินค้้าและบริิการ และสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีต่่อกััน

3.1.5 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้า

3.1.5.1	ประพฤติิปฏิิบััติิภายใต้้กรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีีและเป็็นธรรม
3.1.5.2 ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งทางการค้้าด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม เช่่น การจ่่าย
	สิินจ้้างให้้แก่่พนัักงานของคู่่�แข่่ง
3.1.5.3 ไม่่พยายามทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งทางการค้้า ด้้วยการกล่่าวหาในทางร้้ายโดยปราศจากซึ่่�งมููลความจริิง

3.16 กรรมการและผู้้�บริิหารต่่อสัังคมส่่วนรวม
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.4

ไม่่กระทำการใดๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสภาพแวดล้้อม
ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมอัันเป็็นประโยชน์์และที่่�มีีส่่วนสร้้างสรรค์์สัังคมอย่่างสม่่ำเสมอ
สร้้างจิิตสำนึึกในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในหมู่่�พนัักงานทุุกระดัับในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องและจริิงจััง
ควบคุุมให้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััดตามเจตนารมย์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงาน
กำกัับดููแล
3.1.6.5 ไม่่ช่่วยเหลืือหรืือสนัับสนุุนให้้เกิิดการหลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ
3.1.6.6 ให้้ ค วามร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานกำกัั บดูู แลและรายงานข้้ อ มููลที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การฝ่่ า ฝืืน หรืือการไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ
	ตามกฎหมายหรืือกฎระเบีียบต่่างๆ ต่่อหน่่วยงานนั้้�น
3.1.6.7 ไม่่กระทำหรืือเข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการให้้สิินบนหรืือการฉ้้อราษฎร์์บัังหลวงหรืือใช้้อำนาจหน้้าที่่�
ของตนเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตััว
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3.2 จริิยธรรมธุุรกิิจของพนัักงานทุุกคน
3.2.1 พนัักงานต่่อบริิษััท

3.2.1.1	ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต มีีความรัับผิดช
ิ อบ มีีวิินัยั และมีีจิิตสำนึึกที่่ดีีต่
� อ่ ส่่วนรวมและต่่อตนเอง
ไม่่ใช้้ตำแหน่่งหน้้าที่่�แสวงหาผลประโยชน์์เพื่่�อตนเอง หรืือเพื่่�อประโยชน์์ของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.2.1.2	รัักษาผลประโยชน์์ของบริิษัทั โดยไม่่นำข้้อมููลและทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ของตนเองทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม และห้้ามกระทำการอัันเป็็นการสนัับสนุุนบุุคคลอื่่�นใดให้้ทำธุุรกิิจแข่่งขัันกัับบริิษััท
3.2.1.3	ห้้ามทำธุุรกิิจส่่วนตััวใดๆ ที่่มีีผ
� ลเกี่่ย� วข้้องกัับกิจิ การของบริิษัทั เว้้นแต่่จะได้้รับั อนุุญาตจากคณะกรรมการบริิหาร
3.2.1.4	ห้้ามรัับเงิินและ/หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดเป็็นการส่่วนตััวจากลููกค้้าของบริิษััท หรืือจากบุุคคลภายนอก
	อัันเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการทำงานให้้แก่่บริิษััท
3.2.1.5	ห้้ามกู้้�ยืืมเงิินจากลููกค้้า ผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับลููกค้้า หรืือผู้้�ทำธุุรกิิจกัับบริิษััท เว้้นแต่่เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคาร
หรืือสถาบัันการเงิิน
3.2.1.6 การรัับของขวััญตามประเพณีีนิิยม หากพนัักงานได้้รับั ของขวััญที่่มีีมูู
� ลค่่าจากผู้้�ทำธุุรกิิจกัับบริษัิ ทั ให้้พนักั งาน
รายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา
3.2.1.7	พนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััทและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
3.2.1.8	พนัักงานต้้องระมััดระวัังการแสดงความคิิดเห็็นต่่อบุุคคลภายนอกในเรื่่อ� งที่่อ� าจมีีผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียงและ
	ผลการดำเนิินงานของบริิษััท
3.2.1.9 จริิยธรรมธุุรกิิจที่่�กำหนดไว้้อาจไม่่ครอบคลุุมในทุุกกรณีี ดัังนั้้�นในกรณีีที่่�มีีปััญหาให้้พนัักงานปรึึกษากัับ
	ผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำดัับชั้้น� ในกรณีีที่่มีีข้
� อ้ ขััดแย้้งให้้ถืือคำวิินิจิ ฉััยของผู้้�จััดการใหญ่่/คณะกรรมการบริิหาร/
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นที่่�สิ้้�นสุุด

3.2.2 พนัักงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา

3.2.2.1	รัับฟังั ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของผู้้�บังั คัับบััญชา รวมทั้้�งควรมีีความสุุภาพอ่่อนน้้อมถ่่อมตนต่่อบุุคคล
ที่่�มีีตำแหน่่งเหนืือตน
3.2.2.2 ไม่่กล่่าวร้้ายต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา ผู้้�บริิหารโดยปราศจากซึ่่�งข้้อเท็็จจริิง

3.2.3 พนัักงานต่่อผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา

3.2.3.1	ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาด้้วยความเมตตาธรรม ดููแลเอาใจใส่่ และพััฒนาผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชา เพื่่�อความก้้าวหน้้า
ในหน้้าที่่�การงาน
3.2.3.2	รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา และพิิจารณานำไปใช้้ในทางที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่องานและต่่อบริิษััท

3.2.4 พนัักงานต่่อเพื่่�อนร่่วมงาน

3.2.4.1	รัักษาและเสริิมสร้้างความสามััคคีีเป็็นน้้ำหนึ่่ง� ใจเดีียวกััน ให้้ความร่่วมมืือและการประสานงานซึ่่ง� กัันและกััน
3.2.4.2	ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�ร่่วมงานด้้านการทำงานอย่่างมีีน้้ำใจ ไม่่ปิดิ บัังข้้อมููลที่่จ� ำเป็็นในการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�ร่่วมงานและ
	ปรัับปรุุงตนเอง ให้้สามารถทำงานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้
3.2.4.3 เคารพในสิิทธิขิ องพนัักงานอื่่น� ที่่อ� ยู่่ใ� นองค์์กรเดีียวกััน ไม่่วิพิ ากษ์์วิิจารณ์์ในลัักษณะที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความเสีียหาย
และไม่่นำผลงานของผู้้�อื่่�นมาแอบอ้้างเป็็นผลงานของตน
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3.2.5 พนัักงานต่่อตนเอง

3.2.5.1	พนัักงานต้้องยึึดถืือความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิตเป็็นที่่ตั้้� ง� ไม่่ประพฤติิตนในทางที่่อ� าจเสื่่อ� มเสีียชื่่อ� เสีียงทั้้�งของตนเอง
และบริิษััท
3.2.5.2	ต้้องมีีความรัับผิดช
ิ อบต่่อหน้้าที่่ที่� ไ่� ด้้รับม
ั อบหมาย รวมถึงึ ศึึกษาหาความรู้้�และพััฒนาตนเองอยู่่เ� สมอเพื่่�อให้้
การปฏิิบััติิงานมีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพ

3.2.6 พนัักงานต่่อลููกค้้า

3.2.6.1	พนัักงานต้้องรัักษาความลัับของลููกค้้า ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลของลููกค้้าให้้ผู้้�อื่่�นทราบ
3.2.6.2	พนัักงานต้้องไม่่ใช้้ข้้อมููลของลููกค้้าในการแสวงหาประโยชน์์เพื่่�อตนเองหรืือเพื่่�อบุุคคลอื่่�น อัันจะนำไปสู่่�
การกระทำหรืือการตััดสิินใจใดๆ ที่่�ขััดกัับผลประโยชน์์ของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น

ส่่วนที่่� 4	การดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามจริิยธรรมธุุรกิิจ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนในองค์์กร มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กำหนดไว้้ในจริิยธรรม
ธุุรกิิจนี้้�อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจบนพื้้น� ฐานของความมีีจริิยธรรมและคุุณธรรม เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีีย
ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท และสัังคม ผู้้�บริิหารทุุกระดัับในองค์์กรจะต้้องดููแลรัับผิิดชอบให้้พนัักงานภายใต้้สายบัังคัับบััญชาของตนรัับทราบ
ทำความเข้้าใจและถืือเป็็นเรื่่�องสำคััญที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามคู่่�มืือจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด
ทั้้�งนี้้� จริิยธรรมธุุรกิิจและข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�กำหนดขึ้้�นนี้้�ไม่่สามารถกำหนดได้้ครอบคลุุมในทุุกๆ เรื่่�อง ดัังนั้้�นกรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานทุุกคน ต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการพิิจารณาปฏิิบััติิตนในแต่่ละสถานการณ์์ ทำในสิ่่�งที่่�ถููกต้้องที่่�สุุดด้้วย โดยหากมีีปััญหาหรืือ
ข้้อสงสััยในการปฏิิบััติิงานเรื่่�องใดๆ ให้้ปรึึกษาผู้้�บัังคัับบััญชาตามลำดัับขั้้�น หรืือฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน เป็็นต้้น

ส่่วนที่่� 5	การรัับข้้อร้้องเรีียนด้้านจริิยธรรมธุุรกิิจ
5.1	การแจ้้งข้้อร้้องเรีียนและข้้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริิษัทั เปิิดโอกาสให้้พนักั งาน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีช่่องทางการร้้องเรีียน การแสดงความเห็็น และแจ้้งเบาะแส
การกระทำผิิดกฎหมาย ฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบและจริิยธรรม โดยประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�รัับเรื่่�องข้้อร้้องเรีียนด้้าน
การกำกัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีช่่องทางในการร้้องเรีียน ดัังนี้้�
5.1.1 จดหมายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ส่่งไปรษณีีย์์มาที่่�:
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� (กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�นที่่� 28 ถนนพระราม 3
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพมหานคร 10120
5.1.2 จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) bolwhistleblowing@bol.co.th
ผู้้�ร้้องเรีียนจะต้้องระบุุรายละเอีียดของเรื่่�องที่่�จะแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียนพร้้อมชื่่�อ ที่่�อยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์ที่่�สามารถ
ติิดต่่อได้้สะดวก
รายละเอีียดในการร้้องเรีียนทั้้�ง 2 ช่่องทางดัังกล่่าว จะส่่งถึึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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5.2	กระบวนการดำำ�เนิินการเมื่่�อได้้รัับข้้อร้้องเรีียน
บริิษััทเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีช่่องทางการร้้องเรีียนและแสดงความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ เพื่่�อเป็็นแนวทางสู่่�การพััฒนาและสร้้าง
ความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กรดัังนี้้�
5.2.1	ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนรวบรวมข้้อเท็็จจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฝ่่าฝืืนหรืือการไม่่ปฏิิบััติิตามจริิยธรรม
5.2.2 การรายงานผล ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนมีีหน้้าที่่�แจ้้งผลให้้ผู้้�ร้้องเรีียนทราบ หากผู้้�ร้้องเรีียนเปิิดเผยตนเองในกรณีีที่่�เป็็น
เรื่่�องสำคััญให้้รายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบ
5.2.3 ในกรณีีที่่�ผู้้�ร้้องเรีียนเลืือกที่่�จะไม่่เปิิดเผยชื่่�อ ต้้องระบุุรายละเอีียดข้้อเท็็จจริิงหรืือหลัักฐานที่่�ชััดเจนเพีียงพอที่่�
แสดงให้้เห็็นว่่ามีีเหตุุอันั ควรเชื่่อ� ว่่ามีีการกระทำที่่เ� ป็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริษัิ ทั หรืือจรรยาบรรณ
ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทเกิิดขึ้้�น

5.3	มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน
ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง จะได้้รัับความคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมจากบริิษััท เช่่น ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงตำแหน่่งงาน
ลัักษณะงาน สถานที่่�ทำงาน พัักงาน ข่่มขู่่�รบกวนการปฏิิบััติิงาน เลิิกจ้้าง หรืือการอื่่�นใดที่่�มีีลัักษณะเป็็นการปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม
ต่่อผู้้�นั้้น� รวมถึึงข้้อมููลเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนจะถููกเก็็บรักั ษาเป็็นความลัับ ไม่่เปิิดเผยต่่อผู้้�ไม่่เกี่่ย� วข้้อง เว้้นแต่่ที่จ่� ำเป็็นต้้องเปิิดเผยตาม
ข้้อกำหนดของกฎหมาย ผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียนจะเก็็บข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องไว้้เป็็นความลัับและคำนึึงถึึงความปลอดภััย

ส่่วนที่่� 6 บทลงโทษ
บริิษััทได้้กำหนดบทลงโทษสำหรัับผู้้�ที่่�ไม่่ปฏิิบััติิตามจริิยธรรมธุุรกิิจไว้้ บริิษััทจะพิิจารณาโทษตามความหนัักเบาของความผิิด
ที่่�ได้้กระทำขึ้้�น ประกอบกัับประวััติิความประพฤติิและเจตนาของผู้้�กระทำผิิดนั้้�น ทั้้�งนี้้�บริิษััทสามารถพิิจารณาลงโทษทางวิินััย
ตามระเบีียบของบริิษััท โดยไม่่จำเป็็นต้้องลงโทษตามลำดัับขั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม ขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั ิ ระยะเวลาการดำเนิินการต่่างๆ รวมถึงึ ผู้้�มีีหน้้าที่่ต� รวจสอบเรื่่อ� งร้้องเรีียน บริิษัทั กำหนดเป็็นนโยบาย
ในการปกป้้องพนัักงาน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ผู้้�แจ้้งเบาะแสในการกระทำผิิด แยกเอาไว้้โดยละเอีียดแล้้ว
อย่่ า งไรก็็ ต าม รายละเอีียดคู่่�มืื อจริิ ย ธุุ ร กิิ จ สามารถอ่่ า นข้้ อ มููลเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่� เ ว็็ บ ไซต์์ของบริิ ษัั ท หัั ว ข้้ อ นัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์
https://www.bol.co.th/corporate-regulations
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นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) (“บริิษัทั ”) มีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชันั โดยไม่่ยินิ ยอมรัับการทุุจริิต
และคอร์์รััปชันั ใดๆ ทั้้�งสิ้้น� และทั้้�งนี้้�ได้้กำหนดให้้บริษัิ ทั รวมถึงึ บุุคคลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจทุุกหน่่วยงาน ดำเนิินการปฏิิบัติั ติ าม
นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน โดยให้้ความสำคััญกัับความโปร่่งใส และคำนึึงถึึงความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตในการติิดต่่อ
ทำธุุรกรรมกัับเจ้้าหน้้าที่่� หรืือหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการดำเนิินการที่่�อาจส่่งผลต่่อการกระทำที่่�ไม่่เหมาะสมและขััดแย้้งต่่อ
หลัักการบริิหารจััดการที่่ดีี� รวมทั้้�งต่่อต้้านการให้้หรืือการรัับสินิ บนต่่างๆ เพื่่�ออำนวยความสะดวก หรืือผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจของบริิษัทั
และมีีการกำหนดบทลงโทษทางวิินััยแก่่ผู้้�ที่่�กระทำความผิิดดัังกล่่าว

1.	นโยบายทางด้้านการเมืือง
บริิษััท มีีแนวปฏิิบััติิทางด้้านการเมืือง ดัังนี้้�
1.1 ใช้้สิิทธิิของตนเองในฐานะพลเมืืองดีีตามกฎหมายรััฐธรรมนููญ และกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.2 ไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรมใดๆ และไม่่แสดงความคิิดเห็็นใดๆ ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าบริิษััทมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง หรืือ
ให้้การสนัับสนุุนพรรคการเมืืองใดพรรคการเมืืองหนึ่่ง� หรืือกลุ่่�มพลัังใดกลุ่่�มพลัังหนึ่่ง� อัันอาจนำไปสู่่ค� วามไม่่สามััคคีีปรองดอง
	ภายในบริิษััทและประเทศชาติิ
1.3 ไม่่ใช้้ทรัพย์์สิ
ั นิ ของบริิษัทั เพื่่�อสนัับสนุุนพรรคการเมืืองใดพรรคการเมืืองหนึ่่ง� หรืือกลุ่่�มพลัังใดกลุ่่�มพลัังหนึ่่ง� เพื่่�อแลกกัับสิทธิ
ิ ิ
	พิิเศษหรืือผลประโยชน์์อัันมิิชอบ

2.	นโยบายการให้้และการรัับของกำำ�นััล
2.1 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน พึึงหลีีกเลี่่�ยงการรัับของกำนััลทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตััวเงิินจากคู่่�ค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับธุุรกิิจของบริิษััท เว้้นแต่่ในเทศกาลหรืือประเพณีีนิิยม
2.2 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ต้้องไม่่รับั เงิินหรืือประโยชน์์ตอบแทนใดๆ เป็็นการส่่วนตััวจากลููกค้้า คู่่�ค้า้ ของบริิษัทั หรืือ
จากบุุคคลใดอัันเนื่่�องจากการทำงานในนามบริิษััท
2.3 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จะต้้องไม่่ให้้กู้้�หรืือกู้้�ยืืมเงิินหรืือเรี่่�ยไรเงิิน สิ่่�งของจากลููกค้้าหรืือผู้้�ทำธุุรกิิจกัับบริิษััท
เว้้นแต่่เป็็นการกู้้�ยืืมเงิินจากธนาคารหรืือสถาบัันการเงิินในฐานะของลููกค้้าของธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิินดัังกล่่าว
2.4 การให้้หรืือการรัับ เงิินบริิจาคหรืือเงิินสนัับสนุุนต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและถููกต้้องตามกฎหมาย โดยต้้องมั่่�นใจว่่าเงิินบริิจาค
หรืือเงิินสนัับสนุุนไม่่ได้้ถููกนำไปใช้้เพื่่�อเป็็นข้้ออ้้างในการให้้หรืือการรัับสิินบน
2.5	บริิษััทไม่่มีีนโยบายเสนอเงิิน สิ่่�งจููงใจ ของกำนััล สิิทธิิประโยชน์์พิิเศษ ในรููปแบบใดๆ แก่่ลููกค้้า คู่่�ค้้าของบริิษััท หน่่วยงาน
	ภายนอกทั้้�งของรััฐและเอกชน หรืือบุุคคลใดๆ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่ง� ธุุรกิิจ ยกเว้้นการให้้การเลี้้ย� งรัับรองทางธุุรกิิจตามประเพณีีนิิยม
	ส่่วนลดการค้้าและโครงการส่่งเสริิมการขายของบริิษััท

3.	นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�น ส่่งเสริิมให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานดำเนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง โปร่่งใส ยุุติิธรรมและสามารถตรวจสอบได้้
โดยสอดคล้้องกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััทได้้จััดให้้มีีนโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน (Whistle Blowing) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�บัังคัับบััญชาและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ทำหน้้าที่่�ดููแลและให้้คำแนะนำตลอดจนสอดส่่องพฤติิกรรมต่่างๆ ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ให้้เป็็นไปโดยถููกต้้อง โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สามารถแจ้้งร้้องเรีียนการกระทำที่่อ� าจทำให้้เกิิดความสงสััยได้้ว่า่ เป็็นการทุุจริิตหรืือคอร์์รััปชันั
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท โดยทางตรง หรืือทางอ้้อม บริิษััทมีีกลไกในการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส หรืือให้้ข้้อมููล และให้้ความสำคััญ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

กัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อร้้องเรีียนไว้้เป็็นความลัับ การแจ้้งเบาะแสการกระทำผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน สามารถ
ดำเนิินการโดยผ่่านช่่องทางการรัับเรื่่�องที่่�ได้้กำหนดไว้้ ดัังนี้้�
1) จดหมายเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ส่่งไปรษณีีย์์มาที่่�:
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์� (กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
	บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็็มเอส สยาม ชั้้�น 32 ถนนพระราม 3
แขวงช่่องนนทรีี เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
2) จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) BOLwhistleblowing@bol.co.th
	ผู้้�ร้้องเรีียนจะต้้องระบุุรายละเอีียดของเรื่่�องที่่�จะแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน พร้้อมชื่่�อ ที่่�อยู่่� และหมายเลขโทรศััพท์์
ที่่�สามารถติิดต่่อได้้สะดวก
รายละเอีียดในการร้้องเรีียนทั้้�ง 2 ช่่องทาง ดัังกล่่าว จะส่่งถึึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร และพนัักงานอื่่�นๆ
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

หน่่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
และกำำ�กัับดููแล
คณะกรรมการบริิหาร

ผู้้�ช่่วยประธาน
กรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหาร

เลขานุุการบริิษััท

กลุ่่�มการขาย การตลาด
และพััฒนาธุุรกิิจ

กลุ่่�มปฏิิบััติิการและระบบ

กลุ่่�มบััญชีีการเงิิน
และบริิหารงานบุุคคล
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการและขอบเขตหน้้าที่่�
คณะกรรมการบริิษััท
ลำดัับ

(1)
(2)

คณะกรรมการบริิษััท

ตำแหน่่ง

1.

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ

2.

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ

กรรมการ และประธานกรรมการบริิหาร

3.

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

กรรมการอิิสระ และรองประธานกรรมการ

4.

นายประยููร รััตนไชยานนท์์

กรรมการ

5.

นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน

กรรมการ

6.

นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช

กรรมการ

7.

นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

กรรมการ

8.

นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์(1)

กรรมการ

9.

นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ(2)

กรรมการ

10.

นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

กรรมการอิิสระ

11.

นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

กรรมการอิิสระ

12.

ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

กรรมการอิิสระ

ลาออกจากการเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
เข้้าเป็็นกรรมการใหม่่เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564

เลขานุุการบริิษััท
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามแทน
นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์ หรืือ นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ หรืือ
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช หรืือ นายประยููร รััตนไชยานนท์์
กรรมการสองในสี่่�คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตรา
สำคััญของบริิษััท

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั อำนาจ หน้้าที่่� และความรัับผิดช
ิ อบในการ
จััดการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุปุ ระสงค์์ และข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั ตลอดจนมติิของที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ช� อบด้้วยกฎหมาย
ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและระมััดระวัังรัักษาผลประโยชน์์ของ
บริิษััท โดยสรุุปอำนาจหน้้าที่่�ที่่�สำคััญได้้ ดัังนี้้�

1.	จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการประชุุมสามััญประจำปีี
	ภายใน 4 เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของบริิษััท
2.	จัั ด ให้้ มีี การประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท อย่่ า งน้้ อ ย
3 เดืือนต่่อครั้้�ง และจััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ
	บริิษัทั ที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� ซึ่่ง� ในปีี 2564
ที่่�ผ่่านมานั้้�น บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการ
	บริิษัทั ที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำนวน 1 ครั้้ง� โดยได้้ประชุุมเมื่่อ�
	วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
3.	จััดให้้มีีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิิน และงบกำไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จของบริิษััท ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
	บริิษััท ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีีตรวจสอบแล้้ว และนำเสนอต่่อ
ที่่� ป ระชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�นในการประชุุ ม สามัั ญ ประจำปีี เ พื่่� อ
	พิิจารณาอนุุมัติั ิ
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4. คณะกรรมการบริิษัทั อาจมอบอำนาจให้้กรรมการคนหนึ่่ง�
หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่ง� อย่่างใด
แทนคณะกรรมการบริิษััทได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุม
ของคณะกรรมการบริิษััท หรืืออาจมอบอำนาจเพื่่�อให้้
	บุุ ค คลดัั ง กล่่ า วมีีอำนาจตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท
เห็็นสมควรและภายในระยะเวลาที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั
เห็็นสมควร ซึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั อาจยกเลิิกเพิิกถอน
เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบอำนาจ หรืือ
อำนาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทอาจมอบอำนาจให้้คณะกรรมการ
บริิหาร มีีอำนาจหน้้าที่่ใ� นการปฏิิบัติั งิ านต่่างๆ โดยมีีรายละเอีียด
การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการ
บริิหาร ซึ่่�งการมอบอำนาจนั้้�นต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบ
อำนาจที่่�ทำให้้คณะกรรมการบริิหารสามารถพิิจารณา และ
อนุุมัติั ริ ายการที่่ต� นหรืือบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งมีีส่่วนได้้เสีีย
หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดทำกัับบริิษััท หรืือ
บริิษัทย่
ั อ่ ย ยกเว้้นเป็็นการอนุุมัติั ริ ายการที่่เ� ป็็นไปตามนโยบาย
และหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิ
ไว้้แล้้ว
คณะกรรมการได้้อนุุมัติั ริ ะดัับอำนาจอนุุมัติั ิ โดยกำหนดระดัับ
อำนาจดำเนิินการไปยัังฝ่่ายจััดการในเรื่่�องต่่างๆ อาทิิ
- การลงทุุนทางการเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน การจััดหาแหล่่งเงิินกู้้�
	กัับสถาบััน สำหรัับยอดเงิินที่่เ� กิินกว่่า 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป
	ต้้องขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
- การลงทุุน/ร่่วมทุุนในธุุรกิิจ สำหรัับยอดเงิินที่่�เกิินกว่่า
35 ล้้านบาทขึ้้�นไป ต้้องขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิษัทั
- สำหรัั บอัั ต รากำลัั ง คนประจำปีี ต้้ อ งขออนุุ มัั ติิ จ าก
คณะกรรมการบริิษััท
5. กำหนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและ
งบประมาณของบริิษัทั ควบคุุมกำกัับดููแลการบริิหารและ
การจััดการของคณะกรรมการบริิหารให้้เป็็นไปตามนโยบาย
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ที่่ไ� ด้้รับม
ั อบหมาย เว้้นแต่่ในเรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้� คณะกรรมการ
	บริิษััทต้้องได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นก่่อนการ
	ดำเนิินการ อัันได้้แก่่ เรื่่อ� งที่่ก� ฎหมายกำหนดให้้ต้อ้ งได้้รับั
	มติิอนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น การเพิ่่�มทุนุ การลดทุุน
การออกหุ้้�นกู้้� การขาย หรืือโอนกิิจการของบริิษัททั้้
ั ง� หมด
หรืือบางส่่วนที่่�สำคััญให้้แก่่บุุคคลอื่่�น หรืือการซื้้�อ หรืือ
	รัับโอนกิิจการของบริิษััทอื่่�นมาเป็็นของบริิษััท การแก้้ไข
หนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ หรืือข้้อบัังคัับ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังมีีขอบเขต หน้้าที่่�ในการ
กำกัับดููแลให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิ
การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิิน
ที่่�สำคััญตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
6.	พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการ
	บริิหาร ผู้้�จััดการใหญ่่ และคณะกรรมการอื่่�นตามความ
เหมาะสม
7.	ติิดตามผลการดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่่างต่่อเนื่่�อง
8. กรรมการจะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท หรืือเข้้าเป็็น
	หุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำกััด
ความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำกััด หรืือเป็็นกรรมการของ
	บริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทมหาชนอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการ
	อัันมีีสภาพอย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการ
ของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบ
	ก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
9. กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบโดยไม่่ชัักช้้า หากมีี
	ส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรง หรืือโดยอ้้อมในสััญญาที่่�บริิษััท
	ทำขึ้้�น หรืือถืือหุ้้�น หรืือหุ้้�นกู้้�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือลดลงในบริิษััท
หรืือบริิษััทในเครืือ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิหารและขอบเขตหน้้าที่่�
คณะกรรมการบริิหาร
ลำำ�ดัับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
(1)

คณะกรรมการบริิหาร

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา
นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ
นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ(1)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายข้้อมููล และเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร
ผู้้�ช่ว่ ยประธานกรรมการบริิหาร และ Chief Experience Officer (CXO)
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

เข้้าเป็็นกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารมีีหน้้าที่่�ในการบริิหารงานในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
การดำเนิินงานตามปกติิและกำหนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ
โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำนาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษัทั
หลัักเกณฑ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ
เพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ
และ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ รวมตลอดถึึงการตรวจสอบและ
ติิ ดต ามผลการดำเนิิ น งานของบริิ ษัั ทต ามนโยบายที่่� ก ำหนด
โดยสรุุปอำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำคััญได้้ ดัังนี้้�
1.	พิิจารณาเรื่่�องการจััดสรรงบประมาณประจำปีีตามที่่�
	ฝ่่ายจััดการเสนอ ก่่อนที่่จ� ะนำเสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั
	พิิจารณาอนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� ให้้รวมถึึงการพิิจารณาและอนุุมััติิ
การเปลี่่ย� นแปลงและเพิ่่�มเติิมงบประมาณรายจ่่ายประจำปีี
ในระหว่่างที่่ไ� ม่่มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ในกรณีี
เร่่งด่่วน และให้้นำเสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อทราบ
ในที่่�ประชุุมคราวต่่อไป
2. อนุุมัติั กิ ารใช้้จ่า่ ย ตามระดัับอำนาจอนุุมัติั ขิ องบริิษัทั (Level
of Authorization) ที่่ไ� ด้้รับั การอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
	บริิษััท
3. อนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�สำคััญๆ ที่่�ได้้กำหนดไว้้ใน
งบประมาณรายจ่่ายประจำปีีตามที่่�จะได้้รัับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริิษััท หรืือตามที่่�คณะกรรมการ
	บริิษััทได้้เคยมีีมติิอนุุมััติิในหลัักการไว้้แล้้ว
4. เป็็นคณะที่่ปรึึ
� กษาให้้ฝ่า่ ยจััดการในเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับนโยบาย
ด้้านการเงิิน การตลาด การบริิหารงานบุุคคล และ
ด้้านการปฏิิบััติิการอื่่�นๆ
ทั้้�งนี้้� อำนาจของคณะกรรมการบริิหารจะไม่่รวมถึงึ การอนุุมัติั ิ
รายการใดที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง หรืือรายการใดที่่ค� ณะกรรมการ
บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันกัับคณะกรรมการบริิ ห าร
มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหรืือผลประโยชน์์ในลัั ก ษณะอื่่� น ใดขัั ด แย้้ ง
กัับบริษัิ ทั หรืือบริิษัทย่
ั อ่ ย ตามกฎเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งการอนุุมััติิรายการในลัักษณะดัังกล่่าว
จะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการและ/หรืือ ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อ พิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ ร ายการดัั ง กล่่ า วตามที่่�
ข้้อบัังคัับของบริิษัทั หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำหนด เว้้นแต่่
เป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นลัักษณะการดำเนิินธุุรกรรม
การค้้ า ปกติิ ทั่่� ว ไปของบริิ ษัั ท ที่่� ค ณะกรรมการกำหนด
กรอบการพิิจารณาไว้้ชััดเจนแล้้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบและขอบเขตหน้้าที่่�
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) ได้้อนุุมัติั จัิ ดตั้้
ั ง� คณะกรรมการตรวจสอบเมื่่อ� วัันที่่� 24 ตุุลาคม 2546 โดยแต่่งตั้้ง�
จากกรรมการซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด ปััจจุุบัันประกอบด้้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้้�งหมด 4 ท่่าน และ 1 ท่่าน มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน ทั้้�งนี้้� ทุุกท่่านยัังดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระของบริิษัทั ด้้วย ดัังรายชื่่อ�
ต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบ

(1)

ตำำ�แหน่่ง

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ

1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์(1)�

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

2. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

4.	ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิิสระ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

เป็็นคณะกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�ด้้านบััญชีีและการเงิิน

เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ณ วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิการ
แก้้ไขกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ครอบคลุุมหน้้าที่่�
การกำกัับความเสี่่�ยง โดยการสอบทานให้้บริิษััทมีีระบบบริิหาร
ความเสี่่�ยง (Risk Management) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล
ยิ่่�งขึ้้�น และสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััทในการกำกัับดููแล
ความเสี่่�ยงของบริิษััทในภาพรวม โดยดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
(ก) กลั่่� น กรองกรอบความเสี่่� ย ง (Risk Framework)
ซึ่่�งประกอบด้้วย นโยบาย ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
(Risk Appetite) และความเบี่่ย� งเบนของระดัับความเสี่่ย� ง
ที่่ย� อมรัับได้้ (Risk Tolerance) รวมถึึงแนวทางการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพีียงพอ
ของนโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง ก่่อน
นำเสนอคณะกรรมการบริิษััท
(ข) กลั่่�นกรองและให้้คำปรึึกษาต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ในการกำกัับดููแลความเสี่่ย� งในภาพรวม ให้้มีีการประเมิิน
	ติิดตาม และรายงานความเสี่่�ยง รวมทั้้�งให้้มีีการควบคุุม

ความเสี่่ย� งที่่เ� หมาะสม โดยให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะ
อย่่างเป็็นอิิสระ
(ค)	ประเมิินความเพีียงพอ เหมาะสม ของการนำความเสี่่�ยง
ไปบริิ ห ารในเชิิ ง กลยุุ ทธ์์ เพื่่� อ ให้้ บริิ ษัั ท พัั ฒ นาไปสู่่�
ความยั่่�งยืืนถาวรโดยการกำกัับดููแลให้้การดำเนิินงาน
และความเสี่่� ย งของบริิ ษัั ท สอดคล้้ อ งกัั น รวมทั้้� ง ให้้
	พิิจารณาความเสี่่�ยงต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ครบถ้้วน

ขอบเขต หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิ ษัั ทมีี ขอบเขต หน้้ า ที่่� และ
ความรัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีหน้้าที่่�กำกัับดููแล
การดำเนิินงานของบริิษััท ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ระบบ
การควบคุุมภายใน และการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ให้้เกิิดความชััดเจน
ในด้้านการบริิหารงานด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต และความรัับผิดช
ิ อบ
ของกรรมการบริิหารหรืือผู้้�บริิหาร อัันจะพึึงมีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษัทต
ั ลอดจนดำเนิินการให้้เป็็นที่่มั่่� น� ใจว่่ากรรมการบริิหาร และ
ผู้้�บริิหารของบริิษัทั ได้้บริหิ ารกิิจการตามนโยบายของคณะกรรมการ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน และมีีมาตรฐาน ให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิดช
ิ อบในภารกิิจที่่ไ� ด้้รับม
ั อบหมาย
จากกรรมการบริิษััท ดัังต่่อไปนี้้�
1. สอบทานให้้บริษัิ ทมีี
ั การรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้ายหรืือเลิิกจ้้าง
	หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใด
ที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริษัิ ทป
ั ฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. สอบทานและอนุุมัติั กิ รอบการบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่ง� รวมถึึง
นโยบายและขั้้�นตอนปฏิิบััติิในการระบุุ การจััดลำดัับ
การจัั ด การ การติิ ดต ามและการรายงานความเสี่่� ย ง
สำคััญทางธุุรกิิจ
5. สอบทานและอนุุ มัั ติิ เ กณฑ์์ระดัั บ ความเสี่่� ย งที่่� บริิ ษัั ท
ยอมรัับได้้เป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสอดคล้้องกัับ
	วััตถุุประสงค์์ทางธุุรกิิจของบริิษััท
6. สอบทานรายงานความเสี่่� ย งที่่� ส ำคัั ญ และมาตรการ
	จัั ด การความเสี่่� ย งซึ่่� ง จัั ดท ำโดยฝ่่ า ยบริิ ห าร เพื่่� อ ให้้
	มั่่� น ใจว่่ า ความเสี่่� ย งเหล่่ า นี้้� ไ ด้้ รัั บ การจัั ด การให้้ อ ยู่่� ใ น
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
7. สอบทานให้้บริิษััทมีี ระบบการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและ
เบาะแสการกระทำผิิดและการทุุจริิต ตลอดจนการ
	ดำเนิิ น การให้้ พนัั ก งานและผู้้�มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีียต่่ า งๆ
สามารถให้้ข้้อมููลในเรื่่�องที่่�ตนเป็็นกัังวลเกี่่�ยวกัับความ
ไม่่ เ หมาะสมของรายงานทางการเงิิ น หรืือเรื่่� อ งอื่่� น ๆ
ได้้อย่่างมั่่�นใจ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมด
จะได้้รัับการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงอย่่างเป็็นอิิสระและ
	มีีการติิดตามที่่�เหมาะสม
8.	ดำเนิินการตรวจสอบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยว่่ากรรมการ
	ผู้้�จััดการหรืือบุุคคลซึ่่�งรัับผิิดชอบในการดำเนิินงานของ
	บริิษัทั ได้้กระทำความผิิดตามพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ซึ่่ง� ผู้้�สอบบััญชีี

ได้้ตรวจพบและรายงานให้้ทราบ และให้้คณะกรรมการ
	ตรวจสอบและกำกัับความเสี่่ย� งรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบื้้� อ งต้้ น ให้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท สำนัั ก งาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และผู้้�สอบบัั ญ ชีีทราบภายใน 30 วัั น นัั บ แต่่ วัั น ที่่�
ได้้รัับแจ้้งจากผู้้�สอบบััญชีี ทั้้�งนี้้� พฤติิการณ์์อัันควรสงสััย
ที่่�ต้้องแจ้้งและวิิธีีการเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับ
	พฤติิ ก ารณ์์ดัั ง กล่่ า ว ให้้ เ ป็็ น ไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน
9. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กำกัับความเสี่่�ยง หากพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการ
หรืือการกระทำดัังต่่อไปนี้้� ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบอย่่างมีี
	นััยสำคััญต่่อฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของ
	บริิษัทั ให้้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกัับความเสี่่ย� ง
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อดำเนิินการปรัับปรุงุ
แก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบและกำกัับ
ความเสี่่�ยงเห็็นสมควร
(1) รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(2) การทุุจริิตหรืือมีีสิ่่�งผิิดปกติิหรืือมีีความบกพร่่อง
		
ที่่�สำคััญในระบบควบคุุมภายใน
(3) การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาด
		
หลัักทรััพย์์ ข้้ อ กำหนดของตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
		
แห่่งประเทศไทยหรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
		ธุุรกิิจของบริิษััท
10. รายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกัั บ ความเสี่่� ย งให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ทท ราบ
อย่่างน้้อยปีีละ 4 ครั้้�ง
11.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง เลืือกกลัับเข้้ามาใหม่่
	ตลอดจนเลิิ ก จ้้ า ง บุุ ค คลซึ่่� ง มีีความเป็็ น อิิ ส ระเพื่่� อทำ
หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และเสนอค่่าตอบแทน
ของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกับผู้้�
ั สอบบััญชีี
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง ซึ่่�งในปีี 2564 มีีประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีี
	ฝ่่ายจััดการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2564
12. ในการปฏิิ บัั ติิ ง านตามขอบเขตอำนาจหน้้ า ที่่� ใ ห้้ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบและกำกัับความเสี่่�ยง มีีอำนาจเชิิญ
ให้้ ฝ่่ า ยจัั ด การ ผู้้�บริิ ห าร หรืือพนัั ก งานของบริิ ษัั ท ที่่�
เกี่่�ยวข้้องมาให้้ความเห็็น ร่่วมประชุุม หรืือส่่งเอกสาร
	ตามที่่�เห็็นว่่าเกี่่�ยวข้้องจำเป็็น
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13. ในการปฏิิบััติิงานตามขอบเขต อำนาจ หน้้าที่่� ให้้คณะ
กรรมการตรวจสอบและกำกัับความเสี่่ย� ง มีีอำนาจว่่าจ้้าง
ที่่ปรึึ
� กษา หรืือเชิิญบุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้
ความเห็็น หรืือคำแนะนำ เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน
	ตามความจำเป็็น
14.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
และข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า
รายงานดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
	ต่่อบริิษััท
15.	พิิจารณาสอบทานนโยบายและมาตรการต่่อต้้านการ
ให้้ สิิ น บนและการคอร์์รัั ปชัั น เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท
ได้้ปฏิิบััติิตามภาระหน้้าที่่�ตามกฎหมาย
16.	จััดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกัับ
ความเสี่่�ยง โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำปีีของบริิษััท
ซึ่่ง� รายงานดัังกล่่าวต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
	ตรวจสอบและกำกัับความเสี่่�ยง
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17.	พิิจารณาสอบทานของกฎบััตรนี้้�เป็็นประจำทุุกปีีและ
เสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ
เปลี่่�ยนแปลงหากมีีความจำเป็็น
18.	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดตามที่่� ค ณะกรรมการของบริิ ษัั ท
	มอบหมายด้้ ว ยความเห็็ น ชอบจากคณะกรรมการ
	ตรวจสอบและกำกัั บ ความเสี่่� ย ง ในกรณีีที่่� มีี การ
เปลี่่� ย นแปลงหน้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกัับความเสี่่�ยง ให้้บริิษััทแจ้้งมติิเปลี่่�ยนแปลง
หน้้าที่่� และจััดทำรายชื่่�อและขอบเขตการดำเนิินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกัั บ ความเสี่่� ย ง
ที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงตามแบบที่่� ต ลาดหลัั ก ทรัั พย์์
กำหนด และนำส่่งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์ภายใน 3 วััน
	ทำการ นัับแต่่วันั ที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าว โดยวิิธีีการ
	ตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ว่่าด้้วยการรายงาน
โดยผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนและขอบเขตหน้้าที่่�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการ บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) ได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเมื่่�อวัันที่่�
13 พฤศจิิกายน 2557 โดยแต่่งตั้้�งจากกรรมการซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิเหมาะสม ปััจจุุบัันประกอบด้้วย คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนทั้้�งหมด 4 ท่่าน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

2. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
4.	ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ

เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขต หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีขอบเขต
อำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�

1.	การสรรหา
1.1

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ

กำหนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริิ ษัั ท และกรรมการชุุ ดย่่ อ ย โดย
	พิิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้้าง และ
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุุณสมบััติิ
ของกรรมการ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
แล้้วแต่่กรณีี
1.2	พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่�
เหมาะสมให้้ดำรงตำแหน่่ง กรรมการบริิษัทั ที่่ค� รบ

วาระ และ/หรืือ มีีตำแหน่่งว่่างลง และ/หรืือ
แต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
1.3	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดเกี่่� ย วกัั บ การสรรหาตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

2.	การพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1 กำหนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำหนด
	ค่่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริิ ษัั ท และ
กรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ
	บริิ ษัั ท และ/หรืือเสนอขออนุุ มัั ติิ ต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
	ผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2.2	พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่จ� ำเป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�
เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิินของคณะกรรมการบริิษัทั
เป็็นรายบุุคคล โดยการพิิจารณาค่่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริิษัทั ให้้พิจิ ารณาความเหมาะสม
	กัับภาระหน้้าที่่ค� วามรัับผิดช
ิ อบ และผลงาน เพื่่�อ
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทพิ
ั จิ ารณาและนำเสนอ
	ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ
2.3	ปฏิิ บัั ติิ ก ารอื่่� น ใดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การพิิ จ ารณา
	ค่่าตอบแทนตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทม
ั อบหมาย
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3. หลัักเกณฑ์์และกระบวนการสรรหา
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการสรรหาบุุคคลเข้้ามาดำรงตำแหน่่ง
กรรมการ หากเป็็นการเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายใหม่่พิิจารณา
จากองค์์ประกอบ และคุุณสมบััติิที่่�สอดคล้้องตามกฎหมายและ
ข้้อกำหนดที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ พ.ร.บ. บริิษัทม
ั หาชนจำกััด พระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 รวมถึึง
ข้้อบัังคัับบริิษััท โดยคำนึึงถึึงความหลากหลายในโครงสร้้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำหนดให้้เพศ ระดัับ
การศึึกษา ความรู้้�ความสามารถ ทัักษะวิิชาชีีพ ประสบการณ์์
การทำงาน และมีีความเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำ
วิิสัยั ทััศน์์กว้้างไกล อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินกิิจการของบริิษัทั
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รวมถึึงคุุณธรรมและจริิยธรรม เป็็นนโยบายว่่าด้้วยความหลากหลาย
ในโครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษััท (Board Diversity) และ
จััดทำ Board Skill Matrix เพื่่�อกำหนดและตรวจสอบคุุณสมบััติิ
ของกรรมการที่่�ต้้องการสรรหา โดยพิิจารณาจากทัักษะและ
ความจำเป็็นที่่ยั� งั ขาด รวมถึึงคุุณสมบััติที่ิ เ่� หมาะสมและสอดคล้้อง
กัั บ องค์์ประกอบและโครงสร้้ า งของกรรมการตามกลยุุ ทธ์์
ทางธุุรกิิจของบริิษััท สำหรัับการเสนอแต่่งตั้้�งกรรมการรายเดิิม
พิิจารณาจากองค์์ประกอบเพิ่่�มเติิมในด้้านผลการปฏิิบััติิงานที่่�
ผ่่านมา การให้้ข้้อเสนอแนะ และความคิิดเห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการดำเนิินกิิจการของบริิษััท โดยมีีกระบวนการที่่�โปร่่งใส
สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและขอบเขตหน้้าที่่�
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการ บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) ได้้อนุุมััติิจััดตั้้�งคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2561
โดยแต่่งตั้้ง� จากกรรมการซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติเิ หมาะสม ปััจจุุบันั ประกอบด้้วยคณะกรรมการบรรษััทภิบิ าลทั้้�งหมด 3 ท่่าน ดัังรายชื่่อ� ต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

2. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช

กรรมการบรรษััทภิิบาล

3. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

กรรมการบรรษััทภิิบาล

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ

กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริิหาร
ผู้้�จััดการใหญ่่
กรรมการ กรรมการบริิหาร
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหาร

เลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
ผู้้�จััดการอาวุุโสฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ขอบเขต หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการบริิษััท
ด้้านบรรษััทภิิบาล ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนการดำเนิินกิิจการต่่างๆ ให้้บรรลุุความสำเร็็จตามวััตถุุประสงค์์ และเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้
เพื่่� อ เป็็ น การสร้้ า งมููลค่่ า เพิ่่� ม ความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ กัั บผู้้�ถืื อหุ้้�น และผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก ภาคส่่ ว น โดยมีีขอบเขตอำนาจหน้้ า ที่่� แ ละ
ความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1.	จััดทำนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ที่่�เหมาะสมกัับบริิษััท ภายใต้้กรอบของกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ ระเบีียบและข้้อบัังคัับของหน่่วยงาน
ที่่� ท ำหน้้ า ที่่� ก ำกัั บดูู แล ได้้ แ ก่่ ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แห่่ ง ประเทศไทย สำนัั ก งานคณะกรรมการกำกัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ และ
	ตลาดหลัักทรััพย์์ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามมาตรฐานสากลเพื่่�อเสนอ
คณะกรรมการอนุุมััติิ
2.	พิิจารณาทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
อย่่ า งสม่่ ำ เสมอ เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ แนวทางปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลัั ก เกณฑ์์ ระเบีียบ
	ข้้อบัังคัับต่่างๆ และธุุรกิิจของบริิษััท
3. กำกัับ ดููแล และให้้คำแนะนำแก่่กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ตามนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� และแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชันั เพื่่�อให้้มีีผลในทางปฏิิบัติั แิ ละมีีความต่่อเนื่่�อง
4. เสนอแนะข้้ อ กำหนดที่่� เ กี่่� ย วกัั บ จรรยาบรรณในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ข้้ อ พึึงปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี แก่่ ก รรมการผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งาน
ของบริิษััท
5. แต่่งตั้้�งคณะทำงานเพื่่�อทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนงานการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้ตามความเหมาะสม
6.	ปฏิิบััติิงานอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
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นิิยามกรรมการอิิสระ
นิิยามกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทได้้กํําหนดไว้้ เทีียบเท่่ากัับข้้อกํําหนดขั้้�นต่่ำของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการแสดงความเห็็น โดยมีีคุุณสมบััติิในวาระการดํํารงตํําแหน่่ง ดัังนี้้�
1. เป็็นกรรมการซึ่่�งอาจถืือหุ้้�นของบริิษััทได้้ แต่่ต้้องไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมด
2. เป็็นกรรมการที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานในบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
3. เป็็นกรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีอํํานาจควบคุุม
4.	ต้้องไม่่เป็็นญาติิสนิิท หรืือเป็็นบุุคคลซึ่่�งรัับหรืือมีีผลประโยชน์์ ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอํํานาจควบคุุม
5. เป็็นผู้้�ซึ่่�งไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�มีีสาระสํําคััญกัับบริิษััทซึ่่�งสามารถมีีอิิทธิิพลต่่อการแสดงความเห็็นที่่�เป็็นอิิสระ
6.	ต้้องไม่่เป็็นลููกจ้้าง หรืือพนัักงานที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจํําในช่่วงสองปีีก่่อนดํํารงตํําแหน่่ง
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จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
แผนก

จำำ�นวนพนัักงาน (คน) ปีี 2564

ผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายขายและการตลาด
ฝ่่ายบริิการลููกค้้า
ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและบริิการ
ฝ่่ายบริิหารและจััดการข้้อมููล
ฝ่่ายระบบเครืือข่่าย และการจััดการด้้านความปลอดภััย
ฝ่่ายพััฒนาซอฟต์์แวร์์ และบริิหารจััดการฐานข้้อมููล
ฝ่่ายศููนย์์ประมวลผลข้้อมููล (Data Center)
ฝ่่ายบริิหารจััดการโครงการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่่ายบััญชีี การเงิิน และสิินเชื่่�อ
ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล และธุุรการ
ฝ่่ายวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
รวม

4
21
6
4
23
10
21
10
13
2
8
13
1
136

จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท

จำนวนพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ปีี 2564

ปีี 2563

136 คน

134 คน

ข้้อมููลประกอบเพิ่่�มเติิม
จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััท และบริิษััทย่่อย

จำนวนพนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััท
(BOL)

บริิษััทย่่อย
(D&B TH)

บริิษััทย่่อย
(BOL Digital)

จำำ�นวนรวม

136 คน

24 คน

9 คน

169 คน

ค่่าตอบแทนแก่่พนัักงานทั้้�งหมด
เงิินเดืือนและโบนััส (บาท)
บริิษััทสมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ (บาท)

ปีี 2564

ปีี 2563

85,516,646.84
2,607,592.50

77,078,542.53
2,301,287.75
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สวััสดิิการ
• การตรวจสุุขภาพประจำปีี
• การประกัั น ภัั ย กลุ่่�ม (ประกอบไปด้้ ว ย ประกัั น ชีีวิิ ต
	ประกัันอุุบััติิเหตุุ และประกัันสุุขภาพ)
• กองทุุนประกัันสัังคม
• กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
• เงิินช่่วยเหลืืองานแต่่งงาน
• เงิินช่่วยเหลืืองานศพ
• เงิินเยี่่�ยมไข้้ เยี่่�ยมคลอด
• โบนััส (Performance Bonus)

นโยบายด้้านสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย และ
สภาพแวดล้้อม
บริิ ษัั ทด ำเนิิ น การโดยยึึดถืือนโยบายด้้ า นสุุ ข ภาพอนามัั ย
ความปลอดภััยของพนัักงาน (ตลอดจนผู้้�ค้้าช่่วงและผู้้�รัับเหมา)
และปกป้้องสภาพแวดล้้อมอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทให้้ความสำคััญ
ต่่ อ นโยบายด้้ า นนี้้� เ ทีียบเท่่ า เป้้ า หมายในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ด้้านอื่่�นๆ ของบริิษััท ซึ่่�งผู้้�บริิหารตามสายงานจะเป็็นผู้้�รับผิ
ั ดช
ิ อบ
ในการดำเนิินการตามนโยบายนี้้�ให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและ
มีีประสิิทธิิภาพ
พนัักงาน (ตลอดจนผู้้�ค้้าช่่วงและผู้้�รับั เหมา) ทุุกคนจะต้้องถืือปฏิิบัติั ิ
เช่่นเดีียวกัันกัับนโยบายด้้านสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย
และสภาพแวดล้้อม โดยให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดในกฎหมายของ
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานได้้วางไว้้ ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์
ดัังต่่อไปนี้้�

1.	นโยบายด้้านสุุขภาพอนามััยในการทำำ�งาน

-	ป้้องกัันไม่่ให้้พนักั งานเกิิดการเจ็็บป่ว่ ยอัันเนื่่�องมาจาก
การทำงานในทุุกกรณีี
-	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั ก งานมีีสุุ ข ภาพอนามัั ย ที่่� ดีี และไม่่
	ทำการใดที่่เ� ป็็นผลร้้ายต่่อสุุขภาพอนามััยแก่่ลููกค้้าและ
	ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
-	ดููแลสถานที่่�ทำงานให้้ถููกสุุขลัักษณะ และมีีความ
	ปลอดภััยอยู่่�เสมอ
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2.	นโยบายด้้านความปลอดภััย
-	ดำเนิินธุุรกิิจในลัักษณะที่่�สร้้างความปลอดภััยสููงสุุด
ให้้ กัั บพนัั ก งานและบุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งลููกค้้ า และ
	ประชาชน
-	ป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ เหตุุบาดเจ็็บ และความเจ็็บป่่วย
เนื่่�องจากการทำงานด้้วยความร่่วมมืืออย่่างจริิงจััง
ของพนัักงานทุุกคน
-	ดููแลและติิดตามสภาพแวดล้้อมให้้ปลอดภััยอยู่่�เสมอ

3.	นโยบายด้้านสภาพแวดล้้อม
-	ปฏิิบััติิต่่อสภาพแวดล้้อมด้้วยความรัับผิิดชอบที่่�มีี
	ต่่อมาตรฐาน ตลอดจนปรัับปรุุงการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้
เกิิดผลดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อม อย่่างต่่อเนื่่�อง
-	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคนเกิิดความ
	ห่่ ว งใยและเคารพต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ตลอดจนเน้้ น
ให้้เห็็นว่่าภาระหน้้ า ที่่� ใ นการปฏิิ บัั ติิ อัั น สมควรนั้้� น
เป็็นความรัับผิิดชอบของพนัักงานทุุกคน

นโยบายการอบรมและพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
บริิษััทได้้มุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างคุุณภาพของบุุคลากรให้้ทำงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมีีนโยบายพััฒนาบุุคลากร โดย
บุุคลากรแต่่ละคนจะได้้รับั การฝึึกอบรมเพิ่่�มศักั ยภาพตามหลัักสููตร
ที่่เ� หมาะสมกัับตำแหน่่งและหน้้าที่่� เพื่่�อเพิ่่�มทักั ษะการทำงานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพอยู่่�เสมอ และสร้้างความตื่่�นตััวในการแสวงหา
ความรู้้�ใหม่่ๆ เพื่่�อพััฒนาพนัักงานให้้เป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ
พร้้อมซึ่่�งความรู้้� ความสามารถ ศัักยภาพ และประสบการณ์์
ให้้สอดคล้้องกัับทิศิ ทางการเติิบโตขององค์์กร โดยจััดให้้มีีการอบรม
ทั้้�งภายในและภายนอกบริิษััท โดยนัับตั้้�งแต่่การรัับพนัักงานใหม่่
บริิ ษัั ท จะจัั ด ให้้ มีี การอบรมพนัั ก งานใหม่่ เ พื่่� อ ความเข้้ า ใจถึึ ง
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานในส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบ นอกจากนี้้�คู่่�ค้้า
ของบริิษััท บริิษััทจะส่่งบุุคลากรเป็็นวิิทยากรในการให้้ความรู้้�
ในการพััฒนาบริิการใหม่่ๆ และ/หรืือ บริิษััทจะมีีการส่่งพนัักงาน
ไปร่่วมสััมมนาและเรีียนรู้้�บริิการใหม่่ๆ จาก คู่่�ค้า้ เสมอมา อย่่างไร
ก็็ ต าม บริิ ษัั ทยัั ง ได้้ ใ ห้้ ค วามสำคัั ญ กัั บ การติิ ดต ามและวัั ดผ ล
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ในด้้ า นความรู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ และความสามารถนำความรู้้�นั้้� น มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการทำงาน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการสร้้างผลงาน
สร้้างความจงรัักภัักดีี และความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันของ
บุุคลากรในองค์์กรในระยะยาว สำหรัับแนวคิิดด้้านการบริิหาร
บุุคลากรในอนาคต บริิษััทมีีแนวคิิดดำเนิินงานควบคู่่�กัับการฝึึก
อบรมที่่ส� ร้้างทัักษะความเชี่่ย� วชาญตามสายงาน โดยการกระจาย
อำนาจการบริิหารจััดการ ให้้ความสำคััญกัับการประสานงาน
ระหว่่างหน่่วยงาน หรืือบุุคลากร ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

สถิิติกิ ารเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ และ/หรืือ อััตราการหยุุดงาน
และ/หรืือ อััตราการเจ็็บป่่วย จากการทำำ�งาน ในระยะ
เวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี –

ข้้อพิิพาทด้้านกฎหมายในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
- ไม่่มีี –
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ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์
(วัันที่่�ดำรงตำแหน่่ง 12/12/2546 – 30/12/2564)
นายประยููร รััตนไชยานนท์์ กรรมการ
(รัักษาการตั้้�งแต่่วัันที่่� 31/12/ 2564 – 9/1/2565)
นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ
(วัันที่่�ดำรงตำแหน่่ง 10/1/2565 – ปััจจุุบััน)
(ประวััติิเป็็นไปตามแบบ 56-1 One Report หน้้า 27)
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำบััญชีี ให้้มีีการจััดทำบััญชีี รายงานทางการเงิิน ให้้ถููกต้้อง
ครบถ้้วนตามกฎหมายและตรงต่่อความเป็็นจริิง และมีีรายงาน
ที่่�มีีคุุณภาพ และจััดส่่งให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทัันตามที่่�
กำหนด อีีกทั้้�งมีีการอบรมเพื่่�อพััฒนาความรู้้�ต่่อเนื่่�องทางด้้านบััญชีี
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด

เลขานุุการบริิษััท
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
(ประวััติิเป็็นไปตามแบบ 56-1 One Report หน้้า 20)
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
เป็็นเลขานุุการบริิษััท ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 5/2559 เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2559 โดยมีีหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบหลััก ดัังนี้้�
1. ให้้ข้อ้ แนะนำด้้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และข้้อพึึงปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำกัับดููแลในการดำเนิินกิิจกรรม
ของคณะกรรมการให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
2.	ส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการกำกัับดููแลกิิจการ
ให้้ข้้อมููลและผลัักดัันคณะกรรมการให้้ปฏิิบััติิตาม
3.	จััดเตรีียมระเบีียบวาระการประชุุม เอกสารประกอบ
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ
4.	จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และการประชุุมคณะกรรมการ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริษัิ ทั และข้้อพึึงปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีี
5. บัั น ทึึกรายงานการประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้�น และการประชุุ ม
คณะกรรมการ รวมทั้้�งติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
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6.	จััดทำและเก็็บรักั ษาทะเบีียนกรรมการ รายงานประจำปีี
หนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น หนัังสืือนััดประชุุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุม
คณะกรรมการ
7.	ดำเนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำรายงานการมีี
	ส่่วนได้้เสีียของตนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตามที่่�กฎหมาย
กำหนด
8. เก็็บรักั ษารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียที่่ร� ายงานโดยกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหาร
9.	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล และรายงานสารสนเทศ
	ตามระเบีียบและข้้อกำหนด
10	ติิดต่อ่ และสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อให้้ได้้รับท
ั ราบสิิทธิต่ิ า่ งๆ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ข่่าวสารของบริิษัทั และเป็็นสื่่อ� กลางระหว่่าง
	ผู้้�ถืือหุ้้�นกัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
11.	ดููแลกิิจกรรมของคณะกรรมการ
12.	จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการประสานงาน
ระหว่่างคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวธิิดา ลิ่่�มทองวิิรััตน์์
(ประวััติิเป็็นไปตามแบบ 56-1 One Report หน้้า 30)
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department หรืือ IA)
ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนฝ่่ายบริิหารและ
ผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ง านทุุ ก ระดัั บ ของบริิ ษัั ท ให้้ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ไ ด้้
อย่่างมีีประสิิทธิผิ ล โดยฝ่่ายตรวจสอบภายในจะทำการวิิเคราะห์์
ประเมิิน ให้้ข้อ้ เสนอแนะ คำปรึึกษาและข้้อมููลเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุน
แก่่การปฏิิบััติิงาน
นอกจากนั้้�น วััตถุุประสงค์์ของการตรวจสอบภายในยัังรวมถึึง
การสนัับสนุุนให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้
ค่่าใช้้จ่า่ ยที่่เ� หมาะสม เพื่่�อให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายของ
บริิษััทที่่�วางไว้้
เพื่่�อให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของการจััดตั้้�ง
และสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายในมีีหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

1.	รัั บผิิ ดช อบงานด้้ า นการตรวจสอบภายในของบริิ ษัั ท
โดยทำหน้้าที่่�สอบทานความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ของข้้อมููล
	ทางบััญชีีและการเงิิน การควบคุุมดููแลการเก็็บรักั ษาและ
การใช้้ทรัพย์์สิ
ั นิ ประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิภิ าพ
ของระบบการควบคุุมภายในของระบบงานต่่างๆ พร้้อมทั้้�ง
วางแผนการตรวจสอบและจััดให้้มีีการปฏิิบััติิตามแผน
โดยรายงานผลการตรวจสอบต่่อผู้้�บริิหาร คณะกรรมการ
	ตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท ตามวิิธีีปฏิิบััติิงาน
	ดัังนี้้�
1.1 เข้้าตรวจสอบหน่่วยงานต่่างๆ ของบริิษัทั เป็็นระยะๆ
		ตามแผนการตรวจสอบที่่� ไ ด้้ ก ำหนดขึ้้� น เพื่่� อ
		พิิจารณาว่่าได้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามแผนงาน นโยบาย
		
เป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท ตลอดจน
		
ระเบีียบปฏิิบััติิและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1.2 เมื่่�อการตรวจสอบเสร็็จสมบููรณ์์ หััวหน้้าหน่่วยงาน
		ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่�ในการประชุุมปิิดงาน
		ตรวจสอบร่่วมกัับผู้้�บริิหารหน่่วยงานที่่�รัับการ
		ตรวจสอบ เพื่่�อชี้้แ� จง หารืือ แลกเปลี่่ย� นความคิิดเห็็น
		
เกี่่�ยวกัับ ข้้อเท็็จจริิงและข้้อบกพร่่องที่่�ตรวจพบ
		
และมาตรการแก้้ไขปรัับปรุุงก่่อนที่่�จะนำเสนอ
		
ในรายงานผลการตรวจสอบ
1.3	จััดทำรายงานผลการตรวจสอบเป็็นลายลัักษณ์์
		อัักษรอธิิบายถึึงวััตถุุประสงค์์ ขอบเขตของการ
		ตรวจสอบ ข้้อบกพร่่องที่่ต� รวจพบ และข้้อเสนอแนะ
		
เพื่่�อการแก้้ไขปรัับปรุุง เพื่่�อนำเสนอต่่อผู้้�บริิหาร
		
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
		บริิษััท
1.4	ฝ่่ายตรวจสอบภายใน มีีหน้้าที่่�ในการติิดตาม
		ผลการปฏิิ บัั ติิ ต ามข้้ อ เสนอแนะในรายงาน
		ผลการตรวจสอบและติิ ดต่่อ ประสานงานกัั บ
		ผู้้�รัับการตรวจสอบ และให้้คำแนะนำในการแก้้ไข
		ปรัับปรุุงให้้ถููกต้้อง

2. ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของคณะกรรมการ
	ตรวจสอบ (Audit committee หรืือ AC) ภายใต้้
ขอบเขตของกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter
of Audit Committee) เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
การจััดตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	ปฏิิบัติั กิ ารอื่่น� ใดตามที่่ไ� ด้้รับม
ั อบหมายจากคณะกรรมการ
	ตรวจสอบภายในขอบเขตความรัั บผิิ ดช อบของฝ่่ า ย
	ตรวจสอบภายใน
4.	ปรึึกษาหารืือและประสานงานร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้
การปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี
สนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกััน
หััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ต้้องพััฒนาบุุคลากรที่่�ทำ
หน้้าที่่�ตรวจสอบให้้มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์
เพีียงพอในการที่่�จะดำเนิินการตรวจสอบเรื่่�องต่่างๆ

นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััทจััดให้้มีีผู้้�รัับผิิดชอบ ประสานงานในการติิดต่่อสื่่�อสาร
ระหว่่างผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุนสถาบััน นัักลงทุุนทั่่�วไป นัักวิิเคราะห์์
ในการเปิิดเผยสารสนเทศที่่�สำคััญให้้ทราบ โดยผู้้�ลงทุุนสามารถ
ติิดต่่อผ่่าน Email: IR@bol.co.th

ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี และค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
บริิ ษัั ท ได้้ จ่่ า ยค่่ า ตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิิ น สำหรัั บ
งวดบััญชีีปีี 2562-2564 ให้้แก่่บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
โดย นางสาวศิิ ริิ ว รรณ นิิ ตย์์ด ำรง ผู้้�สอบบัั ญ ชีีรัั บ อนุุ ญ าต
เลขทะเบีียน 5906 ซึ่่�งเป็็นผู้้�ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััท สำหรัับ
รอบปีี บัั ญ ชีี 2562 2563 และ 2564 โดยมีีรายละเอีียด
ค่่าธรรมเนีียมการสอบบััญชีี ดัังนี้้�

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

1.	ค่่าสอบบััญชีี (Audit Fees)
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

ค่่าสอบบััญชีีสำหรัับปีี
รวม

(หน่่วย : บาท)
ปีี 2562

1,000,000
1,000,000

ปีี 2563

ปีี 2564

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

2.	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fees)
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

ค่่าบริิการอื่่�นๆ
รวม
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(หน่่วย : บาท)
ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

240,000
240,000

240,000
240,000

240,000
240,000

ค่่าบริิการตรวจสอบผลการดำเนิินงานเพื่่�อใช้้สิิทธิิยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลตามข้้อกำหนดในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน (ต่่อหนึ่่�งบััตร
ส่่งเสริิมฯ) และค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพอื่่�นๆ ได้้แก่่ ค่่าสอบทานรายงานประจำปีี และอื่่�นๆ ไม่่เกิิน 240,000 บาท
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ ระบบการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
คณะกรรมการบริิษััทกำหนดให้้มีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการเป็็นประจำทุุกปีี โดยให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
เป็็นผู้้�ดำเนิินการทบทวน และปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องเหมาะกัับหลัักเกณฑ์์ CGR Checklist และ Asean CG Scorecard เพื่่�อนำมา
ปฏิิบััติิและปรัับใช้้ตามความเหมาะสม และเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาในลำดัับถััดไป
สำหรัับปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณา ทบทวน และปรัับปรุุงนโยบายกำกัับดููแลกิิจการ เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
ทั้้�งนี้้�ยัังมีีบางส่่วนที่่�บริิษััทได้้เลืือกใช้้แตกต่่าง หรืือยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิตามหลัักการ/แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์ มีีดัังนี้้�
หลัักการ/แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

1. คณะกรรมการของบริิ ษัั ท ไม่่ ค วรมีีกรรมการ
ที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารไปดำรงตำแหน่่งกรรมการในบริิษัทั
จดทะเบีียนอื่่�นมากกว่่า 2 แห่่ง
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้้ ก รรมการอิิ ส ระ
	มีีวาระการดำรงตำแหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี

คำำ�ชี้้�แจง

คณะกรรมการเห็็นว่่ากรรมการแต่่ละท่่านมีีเวลาอย่่างเพีียงพอสำหรัับ
การเตรีียมตััวและเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย
คณะกรรมการพิิจารณาแล้้วเชื่่�อมั่่�นว่่า กรรมการอิิสระเป็็นผู้้�มีีความรู้้�
ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ในการทำงานที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่่อธุุรกิิจ
ของบริิษััท เข้้าใจธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นอย่่างดีี สามารถให้้ความเห็็นได้้
อย่่างเป็็นอิิสระและเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. คณะกรรมการควรพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการไม่่มีีการแต่่งตั้้ง� Risk Management Committee แต่่ได้้มีี
Risk Management Committee
การทบทวน และดำเนิินการเปลี่่ย� นแปลงขอบเขต หน้้าที่่� ความรัับผิดช
ิ อบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมหน้้าที่่ก� ารกำกัับความเสี่่ย� ง
โดยการสอบทานให้้บริษัิ ทมีี
ั ระบบบริิหารความเสี่่ย� ง (Risk Management)
ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััทใน
การกำกัับดููแลความเสี่่�ยงของบริิษััทในภาพรวม
4.	บริิษัทั ควรสื่่อ� สารข้้อมููลผ่่านการจััดให้้มีีการพบปะ บริิษััทไม่่ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลัักทรััพย์์
	กัับนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรม แห่่งประเทศไทย แต่่บริษัิ ทั ได้้เปิิดโอกาสให้้นักั ลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ทั้้�งไทย
Opportunity Day ของ ตลท. กัับนัักวิิเคราะห์์ และต่่างประเทศ ติิดต่่อเพื่่�อขอข้้อมููลต่่างๆ และร่่วมพููดคุุยผ่่านระบบ
Conference Call แบบ one on one อย่่างสม่่ำเสมอ ซึ่่�งในปีี 2564
ที่่�ผ่่านมา มีีนัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ เข้้าร่่วม Conference Call ประมาณ
21 ราย
นอกจากการ Conference Call กัับ นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์แล้้ว ในวัันที่่�
23 พฤศจิิกายน 2564 คุุณชััยพร เกีียรติินันั ทวิิมล กรรมการ และผู้้�อำนวยการ
ฝ่่ายบริิหาร ได้้ร่่วมรายการ “ถามกัับอิิก Tam-Eig” ผ่่าน Facebook
Live และ YouTube ซึ่่�งถืือเป็็นอีีกช่่องทางในการสื่่�อสารกัับนัักลงทุุน
ที่่�สนใจในบริิษััท
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การติิดตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564 จากการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามการกำกัับดููแลกิิจการด้้านต่่างๆ เช่่น การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน การแจ้้งเบาะแสการกระทำความผิิด (whistleblowing) ไม่่พบข้้อบกพร่่องใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิด หรืือ
ทำผิิดต่่อหลัักการปฏิิบััติิใดๆ

สถิิติิการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย ปีี 2564
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย จะทราบตารางการประชุุมล่ว่ งหน้้าตลอดทั้้�งปีี เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถจััดสรร
เวลาเข้้าร่่วมประชุุมได้้ โดยเลขานุุการบริิษััทจััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุม แจ้้งยืืนยััน วััน เวลา สถานที่่� วาระ และเนื้้�อหาข้้อมููล
ในการประชุุมแต่่ละครั้้�ง ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม

คณะกรรมการบริิษััท

1. นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
2. นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
3. นายประยููร รััตนไชยานนท์์
4. นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
5. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
6. นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
7. นางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์ (1)
8. นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
9. นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
10. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
11.	ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
(1)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริิษััท
ตรวจสอบ
(จำำ�นวน 11 ท่่าน) (จำำ�นวน 4 ท่่าน)
5 ครั้้�ง
4 ครั้้�ง

5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

ลาออกจากการเป็็นกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2464

4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิิจารณาค่่า
ตอบแทน
(จำำ�นวน 4 ท่่าน)
3 ครั้้�ง

3/3
3/3
3/3
3/3

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
บริิษััท
(จำำ�นวน 3 ท่่าน) ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
1 ครั้้�ง
(จำำ�นวน 7 ท่่าน)
1 ครั้้�ง

1/1
1/1
1/1
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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ค่่าตอบแทนกรรมการ และผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ชื่่�อ-นามสกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ค่่าตอบแทนรวม (บาท)
ปีี 2564

ปีี 2563

4,484,088

4,305,556

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์

กรรมการอิิสระ/ประธานกรรมการ

นายประยููร รััตนไชยานนท์์

กรรมการ

525,000

540,000

ดร. วิิวสััน เตีียว ยองเพ็็ง (1)

กรรมการ

-

235,000

นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน

กรรมการ

-

-

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�

กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทน และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล/
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล

1,247,000

1,262,000

นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

840,000

855,000

นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

840,000

850,000

ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์

กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

840,000

855,000

8,776,088

8,902,556

รวม
(1)

ลาออกจากกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2563

หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้พิจิ ารณาจากหน้้าที่่ค� วามรัับผิดช
ิ อบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ
รวมถึึงประเภทค่่าตอบแทน วิิธีีการจ่่ายค่่าตอบแทน และจำนวนค่่าตอบแทนกรรมการ โดยให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ความตั้้�งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษัทั ตลาด และคู่่แ� ข่่งขััน โดยที่่ค่� า่ ตอบแทนดัังกล่่าว ต้้องอยู่่ใ� นระดัับที่่เ� หมาะสม
และเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ โดยมีีประเภทของค่่าตอบแทน คืือ ค่่าตอบแทนรายเดืือน ค่่าเบี้้�ยประชุุม
และสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตามหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้มีีการพิิจารณาโดยประธานกรรมการบริิหาร และผล
การดำเนิินการของบริิษััทประกอบด้้วย รวมถึึงให้้สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารระดัับสููง

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุุ	ปีี 2564 ค่่าเบี้้�ยประชุุม
- สำหรัับการประชุุมคณะกรรมการ
- สำหรัับการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
- สำหรัับการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
- สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น

ครั้้�งละ 5,000 บาท
ครั้้�งละ 5,000 บาท
ครั้้�งละ 5,000 บาท
ไม่่มีี

ผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริิหาร ที่่�ได้้รัับจากบริิษััทในรููปแบบเงิินเดืือนและโบนััส
ปีี 2564

จำนวน 6 คน
รวมเป็็นเงิิน 20.60 ล้้านบาท

ปีี 2563

จำนวน 5 คน
รวมเป็็นเงิิน 19.23 ล้้านบาท

ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
สมทบเงิินเข้้ากองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพให้้แก่่คณะกรรมการบริิหาร
ปีี 2564

จำนวน 6 คน
รวมเป็็นเงิิน 0.53 ล้้านบาท

ปีี 2563

จำนวน 5 คน
รวมเป็็นเงิิน 0.60 ล้้านบาท
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในการจััดทำ�ำ รายงานทางการเงิิน ประจำำ�ปีี 2564

คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในฐานะกรรมการของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ในการกำกัับดููแลให้้รายงานทางการเงิินประจำปีี
บััญชีี 2564 ของบริิษััท ที่่�จััดทำขึ้้�น มีีข้้อมููลทางบััญชีีที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วนในสาระสำคััญ โปร่่งใส อย่่างเพีียงพอที่่�จะดำรงรัักษาไว้้
ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััท ป้้องกัันการทุุจริิตและการดำเนิินการ
ที่่ผิ� ดป
ิ กติิ รวมทั้้�งได้้ถืือปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานการบััญชีีที่่เ� หมาะสม
และถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่่ำเสมอ ตลอดจนมีีการพิิจารณาถึึงความ
สมเหตุุสมผล และความรอบคอบในการจััดทำงบการเงิินและ
งบการเงิินรวมของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศ
ทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำปีีบััญชีี 2564 ของบริิษััท

หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความ
โปร่่งใส ถููกต้้อง และครบถ้้วน รวมทั้้�งให้้มีีความเพีียงพอของ
การบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการกำกัั บดูู แลของบริิ ษัั ท ที่่� เ หมาะสมและมีีประสิิ ทธิิ ผ ล
ตลอดจนมีีความครบถ้้วนเพีียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการ
ติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบายต่่างๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียเกิิดความเชื่่อ� มั่่�นต่่อรายงานทางการเงิิน
ของบริิษััท คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้้วย กรรมการอิิสระผู้้�ซึ่ง่� มีีคุุณสมบััติคิ รบถ้้วน
ตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทำหน้้าที่่�
สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิิน และการดำเนิินงาน
อย่่างถููกต้้องเพีียงพอ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน

คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษััท และ
งบการเงิินรวมของบริิษััท และบริิษััทย่่อย ประจำปีีบััญชีี 2564
สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบทานร่่วมกัับฝ่่ายบริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี บริิษััท สำนัักงาน
อีีวาย จำกััด ได้้แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำเนิินงาน และกระแส
เงิินสด ถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ สมเหตุุสมผล ถืือปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป มีีการใช้้นโยบายบััญชีี
ที่่� เ หมาะสมและถืือปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า งสม่่ ำ เสมอ เปิิ ด เผยข้้ อ มููล
อย่่างโปร่่งใส เพีียงพอ และปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมาย และ
กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
ประธานกรรมการ

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
ประธานกรรมการบริิหาร

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

125

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำนวน 4 ท่่าน ซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ มีีความรู้้�
ความชำนาญ และประสบการณ์์หลากหลาย ดัังมีีรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. นายอนัันต์์	
ตัังทััตสวััสดิ์์� *
กรรมการอิิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวมานิิดา	ซิินเมอร์์แมน
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์	
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	ผศ.ดร. การดีี	 เลีียวไพโรจน์์
กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ
* บุุคคลที่่�มีีประสบการณ์์ในด้้านบััญชีีและการเงิิน และการสอบทานงบการเงิิน
โดยกรรมการแต่่ละท่่านมีีคุุณสมบััติิตามที่่�กำหนดไว้้ในกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำหนดและ
แนวทางปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในรอบปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมร่ว่ มกัันทุุกไตรมาส โดยร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีี
พร้้อมทั้้�งเชิิญฝ่่ายจััดการ และฝ่่ายบััญชีี เข้้าร่่วมประชุุมตามวาระอัันควร เพื่่�อสอบทานรายงานทางการเงิิน แลกเปลี่่ย� นข้้อคิิดเห็็นและ
ให้้ข้อ้ เสนอแนะซึ่่ง� กัันและกััน เพื่่�อให้้รายงานทางการเงิินได้้จัดท
ั ำอย่่างถููกต้้องตามหลัักการบััญชีีที่่รั� บั รองโดยทั่่�วไป มีีการเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอไม่่พบว่่ามีีการปฏิิบััติิใดๆ อัันเป็็นการขััดแย้้งกัับข้้อกำหนดและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท โดยในปีี 2564 ได้้จััด
ให้้ มีี การประชุุ มคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้้� ง ทั้้� ง นี้้� ไ ด้้ มีีการรายงานผลการปฏิิ บัั ติิง านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท รัับทราบทุุกครั้้�งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สรุุปสาระสำคััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานงบการเงิินรายไตรมาส และงบการเงิินประจำปีีของบริิษัทั รวมทั้้�งงบการเงิินรวมของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อยร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี ฝ่่ายจััดการ และฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�งเข้้าร่่วม
	ประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมจำนวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันอย่่างเป็็นอิิสระ ถึึงการปฏิิบััติิงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี ประเด็็นที่่พบ
� จากการสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิิน ตลอดจนการทำงาน
	ร่่วมกัันกัับคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า มีีการจััดทำรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง
และเชื่่�อถืือได้้ เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ใช้้งบการเงิิน ทั้้�งนี้้� ผู้้�สอบบััญชีีได้้ตรวจสอบแล้้ว และรายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
2. รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณารายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษััท และบริิษััทย่่อย โดยยึึดหลััก
ความสมเหตุุสมผล และคำนึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััท รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ตามเงื่่�อนไข
ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำหนด
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3. การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความมีีประสิิทธิิผลของระบบการควบคุุมภายในระดัับองค์์กร โดยใช้้แบบประเมิิน
ความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งจััดทำ
โดยฝ่่ายจััดการ รวมทั้้�งยัังได้้สอบทานผลการตรวจสอบระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่ง� ครอบคลุุมความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศจากหน่่วยงานตรวจสอบภายในและผู้้�สอบบััญชีี ตลอดจนติิดตามให้้ฝ่่ายจััดการปรัับปรุุงระบบการควบคุุมภายใน
ของระบบงานที่่�สำคััญให้้มีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น และการบริิหารความเสี่่�ยงรวมถึึงมาตรการต่่างๆ ในการจััดการกัับความเสี่่�ยง
สำคััญต่่างๆ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เปิิดเผยความเสี่่�ยงสำคััญต่่างๆ ไว้้ภายใต้้หััวข้้อปััจจััยความเสี่่�ยงในรายงานประจำปีี 2564
4. การปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนมีีการติิดตามอย่่างใกล้้ชิิดเกี่่�ยวกัับการเตรีียมความพร้้อมในการดำเนิินการ
ให้้แล้้วเสร็็จก่่อนที่่�กฎหมายใหม่่จะมีีผลบัังคัับใช้้
5. การสอบทานการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานให้้บริิษััทมีีการบริิหารจััดการตามหลัักการของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิด
ความโปร่่งใสและเป็็นธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
6. การกำกัับดููแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้พิิจารณาวััตถุุประสงค์์และขอบเขตการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งอนุุมััติิแผนการตรวจสอบประจำปีี 2564
ของฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้้�งได้้สอบทานความเป็็นอิิสระ ทิิศทางกลยุุทธ์์ ความเพีียงพอของทรััพยากรต่่างๆ ต่่อการปฏิิบัติั งิ าน
ของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน พร้้อมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะ และข้้อสัังเกต การรัับทราบผลการตรวจสอบและข้้อเสนอแนะ
	ประจำปีี 2564 ทั้้�งของผู้้�สอบบััญชีีและฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมถึึงจััดทำรายงานผลการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอให้้กัับคณะกรรมการบริิษััททราบทุุกครั้้�งที่่�มีีการประชุุม โดยได้้ให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารงานของ
	ฝ่่ายจััดการ ซึ่่�งฝ่่ายจััดการได้้ดำเนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อเสนอแนะอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
7. การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้เน้้นยํ้้�าความมุ่่�งมั่่�นของคณะกรรมการบริิษััทในการต่่อต้้านทุุจริิตและคอร์์รััปชัันอย่่างสิ้้�นเชิิง และ
	สื่่�อสารไปยัังผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ
8. การพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีและการกำหนดค่่าตอบแทน
การพิิจารณาและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตของบริิษัทั และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี โดยพิิจารณาถึึงคุุณภาพผู้้�สอบบััญชีี
ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกัับปริิมาณงานที่่�ตรวจ สำหรัับรอบปีีบััญชีี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้พิจิ ารณาเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ให้้เสนอเพื่่�อนำเสนอขออนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นให้้แต่่งตั้้ง� บริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการเสนอแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากสำนัักงาน ก.ล.ต.
	มีีรายชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี ดัังนี้้�
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นางสาวศิิริิวรรณ	นิิตย์์ดำรง		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5906 และ/หรืือ
นางสาวกมลทิิพย์์	 เลิิศวิิทย์์วรเทพ 		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4377 และ/หรืือ
นางสริินดา	หิิรััญประเสริิฐวุุฒิิ		ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 4799
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ในปีี 2564 บริิษััทมีีการรายงานข้้อมููลทางการเงิินและการดำเนิินงานอย่่างถููกต้้อง มีีระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมเพีียงพอ และการปฏิิบััติิเป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุรุ กิิจของบริิษัทั การตรวจสอบภายใน การบริิหารความเสี่่ย� งที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิผิ ล
มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำหนด และข้้อผููกพัันต่่างๆ มีีการเปิิดเผยรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างถููกต้้องและมีีการปฏิิบััติิงาน
ที่่�สอดคล้้องกัับระบบการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเพีียงพอ โปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

128

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

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของ บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2557 ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�งหมดเพื่่�อให้้การทำหน้้าที่่เ� ป็็นอิิสระ จำนวน 4 ท่่าน ดัังมีีรายชื่่อ� ต่่อไปนี้้�
1. นายอนัันต์์	
ตัังทััตสวััสดิ์์�
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
2. นางสาวมานิิดา	ซิินเมอร์์แมน
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
3. นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์	
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
4.	ผศ.ดร. การดีี	 เลีียวไพโรจน์์	
กรรมการอิิสระและกรรมการสรรหาพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรวม 3 ครั้้ง� โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนทุุกท่่านได้้ให้้ความสำคััญในการเข้้าร่่วมประชุุม พร้้อมกัับมีีข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนางาน เพื่่�อใช้้
ในการพิิจารณาสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้จััดการประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายอย่่างรอบคอบ
ระมััดระวััง สมเหตุุสมผล โปร่่งใส และเป็็นอิิสระ โดยคำนึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นสำคััญ ภายใต้้ขอบเขต
อำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�กำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับข้้อกำหนด
และแนวทางปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยได้้มีีการพิิจารณาในเรื่่อ� งที่่ส� ำคััญ ดัังนี้้�
1. การสรรหากรรมการ
	พิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมตามข้้อกำหนดในกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามข้้อกำหนดของบริิษััท
โดยมีีการกำหนดวิิธีีการสรรหากรรมการอย่่างมีีหลัักเกณฑ์์ โปร่่งใส และมีีความสอดคล้้องตามโครงสร้้างของบริิษัทั ซึ่่ง� ที่่ผ่� า่ นมา
	บริิษััทได้้มีีการเปิิดช่่วงเวลาของการเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเป็็นกรรมการ แต่่เนื่่�องจากไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อรัับ
การพิิจารณาแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั ดัังนั้้�น คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จึึงเสนอให้้พิจิ ารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการ
ที่่�ออกตามวาระประจำปีี 2564 กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการอีีกวาระหนึ่่�ง โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีี 2564
	มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่ตามที่่�เสนอ
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
	พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่ค� วามรัับผิดช
ิ อบที่่ไ� ด้้รับม
ั อบหมาย และผลการปฏิิบัติั งิ าน
	ประเภทและขนาดธุุรกิิจของบริิษััท ปััจจััยที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจ และภาวะเศรษฐกิิจโดยรวม ค่่าตอบแทนต้้องอยู่่�ในระดัับ
ที่่�เหมาะสมและเพีียงพอที่่�จะจููงใจและรัักษากรรมการที่่�มีีคุุณภาพไว้้ ทั้้�งนี้้� ได้้นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาและ
นำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีี 2564 เพื่่�อขออนุุมััติิ พร้้อมเปิิดเผยค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย
ไว้้ในรายงานประจำปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริิษััท มีีทั้้�งหมด 11 ท่่าน ประกอบด้้วย กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 4 ท่่าน กรรมการ
ที่่�มิิได้้เป็็นผู้้�บริิหาร 7 ท่่าน ในจำนวนนี้้�มีีกรรมการอิิสระ 5 คน (มากกว่่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งคณะ) ในปีี 2564 กรรมการ
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ได้้รับค่
ั า่ ตอบแทนตามที่่แ� สดงไว้้ในหััวข้้อเรื่่อ� งค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร ซึ่่ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เห็็นว่่าจำนวนคณะกรรมการและค่่าตอบแทนมีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ และเป็็นไปตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาเห็็นชอบด้้วยแล้้ว

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีมติแิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการบรรษััทภิบิ าล บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) เมื่่อ� วัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ 2561
เพื่่�อทำหน้้าที่่เ� สนอแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ให้้สอดคล้้องตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� ของสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ต่่อคณะกรรมการ และกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานของกรรมการและฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตาม
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ประกอบด้้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่่าน ดัังนี้้�
1. นายอนัันต์์	
ตัังทััตสวััสดิ์์�		 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
2. นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช		 กรรมการบรรษััทภิิบาล
3. นายชััยพร
เกีียรติินัันทวิิมล		 กรรมการบรรษััทภิิบาล
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมามีีการประชุุมคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล 1 ครั้้�ง คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล โดยมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบด้้านการกำกัับดููแล
การดำเนิินงานของบริิษััท ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการบริิหารจััดการอย่่างโปร่่งใส เปิิดเผย ตรวจสอบได้้
มีีความเป็็นธรรมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม และมีีการเจริิญเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการพิิจารณาเรื่่�องที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
1. กำกัับดููแลให้้มีีการทบทวนและปรัับปรุุงนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมในการ
	ดำเนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการของ
	ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ สมาคมส่่งเสริิมกรรมการ
	บริิษััทไทย (IOD) และหลัักเกณฑ์์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึึงเพิ่่�มเติิมนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับ
การกำกัับดููแลกิิจการตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท
2.	ทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท และให้้ความเห็็นชอบนำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ปีี 2560
(CG Code) ไปปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััท และให้้เปิิดเผยในรายงาน 56-1 One Report ของบริิษััท
3. กำกัับดููแลและสนัับสนุุนให้้บริษัิ ทั มีีการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นว่่าบริิษัทด
ั ำเนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบ มีีความโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต และปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมกััน
4. กำกัับดููแลให้้มีีการทบทวนและแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน
5. รายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท อย่่างต่่อเนื่่�องสม่่ำเสมอ

นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
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การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการบริิหาร ได้้ให้้ความสำคััญ
ต่่อระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นให้้บริิษััท
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมกัับการดำเนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัทั เพื่่�อประสิิทธิภิ าพสููงสุุดในการบริิหารงาน ตลอดจน
การดููแลทรััพย์์สินิ การลดความผิิดพลาดและความเสีียหายที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�นกัับบริิษััท การจััดการด้้านการเงิิน การบริิหารความเสี่่�ยง
การจััดการ และการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล และระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และการกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน การปฏิิบัติั ิ
ตามกฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับต่่างๆ ของหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อ
ให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น ใจได้้ อ ย่่ า งสมเหตุุ ส มผลว่่ า การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ของบริิษััทจะสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ สามารถสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มสููงสุุดได้้ในระยะยาว โดยสรุุปการประเมิินระบบควบคุุม
ภายในได้้ ดัังนี้้�

1.	สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
1.1	บริิ ษัั ทมีี การกำหนดเป้้ า หมายการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ที่่�ผ่่านการพิิจารณาโดยคณะกรรมการบริิษััทที่่�ชััดเจน
และวััดผลได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
1.2	บริิษััทได้้จััดโครงสร้้างขององค์์กรและสายงานบัังคัับ
บััญชาที่่�ชััดเจนและเหมาะสม มีีการมอบอำนาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร พนัักงาน
	ทุุกคน ทราบถึึงบทบาท อำนาจ หน้้าที่่� และความ
	รัับผิิดชอบรวมทั้้�งตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของตน
1.3	บริิษััทได้้มีีการกำหนดนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต
และคอรัั ปชัั น รวมถึึ ง มีีนโยบายการแจ้้ ง เบาะแส
การกระทำผิิดหรืือข้้อร้้องเรีียน (Whistle Blowing)
เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน ดำเนิินธุุรกิิจ
อย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง ยุุติธิ รรม และสามารถตรวจสอบได้้
โดยสอดคล้้ อ งกัั บ การกำกัั บดูู แลกิิ จ การที่่� ดีี และ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััท

1.4	บริิษัทั ได้้ให้้ความสำคััญต่่อความซื่่�อสััตย์์และจริิยธรรม
ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ โดยกำหนดเป็็ น นโยบายและ
ระเบีียบปฏิิบััติิอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยแยก
จริิยธรรมในแต่่ละหมวดหมู่่� ดัังนี้้�
1.4.1 จริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท
1.4.2 จรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร
1.4.3. จรรยาบรรณของพนัักงาน

2.	การประเมิินความเสี่่�ยง
ฝ่่ายบริิหารมีีการประเมิินความเสี่่�ยง ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญ
ที่่ท� ำให้้เกิิดความมั่่�นใจว่่า ความเสี่่ย� งทั้้�งหมดที่่มีีผ
� ลกระทบสำคััญ
ทั้้� ง จากภายในและภายนอกต่่ อ การบรรลุุ วัั ตถุุ ป ระสงค์์ของ
องค์์กร จะได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาและจัั ด การให้้ ห มดไปหรืือ
ลดน้้อยลง ซึ่่�งจะทำให้้ผลการดำเนิินงานมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลตามเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ รวมถึึงมีีการติิดตามผลให้้
มีีการปฏิิบััติิอย่่างต่่อเนื่่�อง

3. กิิจกรรมการควบคุุม
บริิษััทมีีกิิจกรรมควบคุุมที่่�เหมาะสมเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
โดยกำหนดให้้มีีนโยบาย อำนาจอนุุมัติั ิ (Level of Authorization)
และระเบีียบปฏิิบัติั เิ ป็็นลายลัักษณ์์อัักษรระบุุการดำเนิินงาน มีีการ
สอบทานรายงานทางการเงิินและรายงานผลการดำเนิินงานที่่มิ� ใิ ช่่
ทางการเงิิน โดยฝ่่ายบริิหารและคณะกรรมการตรวจสอบมีีการ
แบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ค วามรัั บผิิดชอบเพื่่� อ ตรวจสอบซึ่่� ง กัั น และกััน
การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้ า ที่่� แ ละวงเงิิ น อำนาจอนุุ มัั ติิ
ในแต่่ ล ะระดัั บ ไว้้ เ ป็็ น ลายลัั ก ษณ์์อัั ก ษร มีีการจัั ดท ำเอกสาร
หลัักฐานที่่�เอื้้�ออำนวยให้้มีีการแบ่่งส่่วนและบุุคคลผู้้�รัับผิิดชอบ
เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง ระบบควบคุุมภายใน
และกระบวนการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีขึ้้น� อย่่าง
เพีียงพอ มีีประสิิทธิิภาพตรงตามวััตถุุประสงค์์ของบริิษััทที่่�วางไว้้
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

4.	สารสนเทศและการสื่่�อสาร
บริิ ษัั ทมีี การพัั ฒ นาระบบสารสนเทศและระบบข้้ อ มููลอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง มีีการจััดทำข้้อมููลที่่�สำคััญต่่างๆ อย่่างเพีียงพอที่่�จะใช้้
ในการตัั ดสิิ น ใจ ในการพิิ จ ารณารายงานการประชุุ ม ของ
คณะกรรมการมีีการบัันทึึกสรุุปความเห็็นของกรรมการ มีีการจััดเก็็บ
เอกสารเป็็นหมวดหมู่่� การบัันทึึกบััญชีีได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายบััญชีี
ตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไปและเหมาะสมกัับลัักษณะธุุรกิิจ
ของบริิ ษัั ท นอกจากนี้้� บริิ ษัั ทมีี ระบบข้้ อ มููลสารสนเทศที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการปฏิิบััติิงาน การรายงานทางการเงิินและการ
ดำเนิินงาน การปฏิิบััติิตามนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ
ที่่�ใช้้ในการควบคุุมและดำเนิินกิิจกรรมขององค์์กร เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าสารสนเทศและการสื่่�อสารทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
สามารถทำให้้องค์์กรบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย

5.	การติิดตามและประเมิินผล
บริิษััทมีีระบบการติิดตามผลการดำเนิินงานโดยคณะกรรมการ
บริิษััท ได้้เปรีียบเทีียบผลการดำเนิินงานว่่าเป็็นไปตามเป้้าหมาย
ที่่�กำหนดอย่่างสม่่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมาย
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้้าที่่ส� อบทานการประเมิินระบบ
การควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีความเพีียงพอ

เหมาะสมกัับการดำเนิินธุุรกิิจและมีีประสิิทธิผิ ลในการดำเนิินงาน
และรายงานให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท และผู้้�ถืือหุ้้�นทราบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�และแสดงความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระภายใต้้ขอบเขต อำนาจหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษัทั ในการช่่วยกำกัับดููแลให้้การดำเนิินงาน
ของบริิษััท ปราศจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ มีีบทบาท
หน้้าที่่ใ� นการสอบทานงบการเงิิน การสอบทานรายการระหว่่างกััน
การสอบทานการบริิหารความเสี่่ย� ง การสอบทานการปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมาย การสอบทานและกำกัับดููแลการตรวจสอบภายใน และ
การพิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำปีี
คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั ความเห็็นว่่า ในสภาพปััจจุุบันั บริิษัทมีี
ั ระบบ
การควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและสอดคล้้องกัับแบบประเมิิน
การควบคุุมภายในของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในสำหรัับ
เรื่่�องการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว อย่่างเพีียงพอแล้้ว รวมทั้้�ง
มีีระบบการติิดตามควบคุุมดููแลการดำเนิินงานที่่� จะสามารถ
ป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทอัันเกิิดจากการที่่�ผู้้�บริิหารนำไปใช้้
โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำนาจ
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การกำำ�กัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของการป้้องกัันข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นอย่่างยิ่่�ง
จึึงมีีการกำหนดนโยบายให้้มีีการเก็็บรัักษาข้้อมููลซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนไว้้เป็็นความลัับ โดยกำหนดให้้รัับรู้้�เฉพาะผู้้�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องเท่่านั้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แจ้้งให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี ทราบถึึงภาระหน้้าที่่�ในการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์ในบริิษััทของตน
รวมถึึงบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับตนเองดัังต่่อไปนี้้� (1) คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันท์์สามีีภรรยา (2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(3) นิิติิบุุคคลซึ่่�งตนเอง บุุคคลตาม (1) และ (2) ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินร้้อยละ 30 ของจำนวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลดัังกล่่าว
ตลอดจนรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์ ต่่อสำนัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา
275 แห่่งพระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 อีีกทั้้�ง บริิษัทั ได้้ห้า้ มมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�สอบบััญชีี รวมถึงึ
คู่่�บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับตนเอง ทำการซื้้�อ ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััท โดยใช้้ข้้อมููลภายในซึ่่�งยัังมิิได้้เปิิดเผย
ต่่อสาธารณชน รวมทั้้�งเพื่่�อการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์โดยเฉพาะในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่�งบการเงิินเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน และกำหนดให้้
คณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงแจ้้งต่่อเลขานุุการบริิษัทั (ผู้้�ที่ค่� ณะกรรมการมอบหมาย) ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 วััน ก่่อนจะซื้้อ� จะขาย
หลัักทรััพย์์ของบริิษัทั สำหรัับกรณีีที่่ก� รรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�สอบบััญชีี รวมถึงึ บุุคคลที่่มีี� ความสััมพัันธ์์กัับตนเองทำการซื้้อ� ขาย โอน หรืือ
รัับโอนหลัักทรััพย์์ของบริิษััทที่่�ไม่่เข้้าข่่ายกรณีีข้้างต้้น ให้้รายงานต่่อสำนัักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ทุุกครั้้�ง
ที่่ท� ำการซื้้อ� ขาย โอน หรืือรัับโอนหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าวภายใน 3 วัันทำการ นัับแต่่วันั ที่่เ� กิิดรายการขึ้้น� โดยมีีการรายงานการถืือหลัักทรััพย์์
ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ในแต่่ละไตรมาส เพื่่�อให้้ทราบความเคลื่่�อนไหวในการถืือหุ้้�นบริิษััท
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหาร
สำหรัับในส่่วนของพนัักงาน บริิษััทได้้กำหนดเรื่่�องนี้้�ไว้้เป็็นหััวข้้อหนึ่่�งของจรรยาบรรณที่่�พนัักงานพึึงยึึดถืือปฏิิบััติิโดยมิิให้้พนัักงาน
แสวงหาผลประโยชน์์ให้้ตนเองและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากตำแหน่่งหน้้าที่่�การงานและข้้อมููลอัันเป็็นความลัับของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� หากพบว่่า บุุคคลข้้างต้้นได้้นำข้้อมููลภายในของบริิษััทไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน บริิษััทถืือว่่าบุุคคลดัังกล่่าวมีีความผิิดทางวิินััย
อย่่างร้้ายแรงและจะถููกลงโทษตามข้้อบัังคัับพนัักงานของบริิษััทต่่อไป	

การแต่่งตั้้�งและพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาคุุณสมบััติแิ ละการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�สอบบััญชีี และเสนอต่่อคณะกรรมการในการแต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั ในแต่่ละปีี รวมถึงึ ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั การเสนอแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบ
จากสำนัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในรอบปีี 2564 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี ประกอบด้้วย

1.	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fees)
ในปีี 2564 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีให้้แก่่ บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด จำนวน 1.00 ล้้านบาท (ไม่่รวม
	ค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพ และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ตามที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง)
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	ทั้้�งนี้้� บริิษัทั สำนัักงาน อีีวาย จำกััด และผู้้�สอบบััญชีีที่่เ� สนอแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย ไม่่มีีความสััมพัันธ์์
หรืือส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท/บริิษััทย่่อย/ผู้้�บริิหาร/ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว ในลัักษณะที่่�จะมีี
	ผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระ

2.	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fees)
	บริิษััทมีีการจ่่ายค่่าธรรมเนีียมวิิชาชีีพและค่่าบริิการอื่่�นๆ เป็็นเงิิน 0.24 ล้้านบาท ได้้แก่่ ค่่าสอบทานรายงานประจำปีี และ
	ค่่าบริิการตรวจสอบผลการดำเนิินงานเพื่่�อใช้้สิิทธิิยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลตามข้้อกำหนดในบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน
ในปีี 2564
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Venture Profile
Anet
ARAC
Anew Corporation
ARIT
Core & Peak
Ecartstudio
Green Spot
National Digital ID
National ITMX
Bangkok Smartcard System
Processing Center
Ruckdee Crowd Funding
Anakata Strategic Design And
Innovation
Innovaatio
AILab
D2 SYSTEMS
ANANTANA
CREDEN ASIA
PEER POWER

// = กรรมการบริิหาร

/
/

D&B (Thailand)
BOL Digital
ABIKS
NCB
ARG
SPVI

C= ประธานกรรมการบริิหาร

นายบรรยงค์์ ลิ้้�มประยููรวงศ์์
นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นายประยููร รััตนไชยานนท์์
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายเดนนิิส โคลิิน มาร์์ติิน
นายอนัันต์์ ตัังทััตสวััสดิ์์�
นางสาวมานิิดา ซิินเมอร์์แมน
นางสาวสุุธีีรา ศรีีไพบููลย์์
ผศ.ดร. การดีี เลีียวไพโรจน์์
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ
นางสาวอิินทิิรา อิินทุุรััตนา
นางสาวปาริิศรา จตุุรพิิธเจริิญ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หมายเหตุุ x = ประธานกรรมการ

ชื่่�อ - สกุุล

ลำำ�ดัับ

ARIP

สรุุปรายชื่่�อกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท ปีี 2564
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รายการระหว่่างกััน

รายชื่่� อ ของกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น ลัั ก ษณะความสัั ม พัั น ธ์์
ข้้อมููลรายการระหว่่างกัันรวมถึึงนโยบายในการกำหนดราคา
ตามประเภทของรายการค้้ า ได้้ ถูู กเปิิ ด เผยไว้้ ใ นหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินประจำปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ภายใต้้หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ข้้อ 6 รายการธุุรกิิจกัับกิจิ การ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โดยบริิษััทได้้ดำเนิินการตามนโยบาย ดัังต่่อไปนี้้�

นโยบายและความจำำ�เป็็นของรายการระหว่่างกััน
การดำเนิินธุุรกรรมระหว่่างบริิษััท และบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เป็็นสิ่่�งที่่�หลีีกเลี่่�ยงได้้ยากและถืือเป็็นการดำเนิินธุุรกิิจตามปกติิ
โดยรายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นการให้้บริิการ
ทางด้้านข้้อมููล และ/หรืือ การให้้บริกิ ารทางลิิขสิิทธิ์์� รวมถึึงการซื้้อ�
ขายอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ต่่างๆ ซึ่่ง� สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ โดยราคา
ซื้้�อและขายสิินค้้าจะกำหนดจากราคาตามปกติิของธุุรกิิจหรืือ
เป็็นราคาที่่�อ้้างอิิงกัับราคาตลาด ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้พิิจารณารายการ
ระหว่่างกัันอย่่างรอบคอบ อย่่างมีีเหตุุผลและเป็็นอิิสระ โดย
คำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล
ของรายการระหว่่างกััน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั ได้้พิจิ ารณาข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกััน
กัับรายการระหว่่างกัันและมีีความเห็็นว่่า รายการระหว่่างกััน
มีีความจำเป็็น และมีีความสมเหตุุสมผลของการทำรายการ
เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ถืือว่่าเป็็นไปตามลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจทั่่�วไป และเป็็นรายการที่่เ� กิิดขึ้้น� ตามราคาตลาด
หรืือราคายุุติิธรรม และไม่่มีีความแตกต่่างจากการขายหรืือ
ซื้้�อกัับบุุคคลภายนอกอื่่�น

ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�รายการระหว่่างกััน
สำหรัับขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำรายการระหว่่างกัันในทุุกๆ
รายการค้้าที่่�เป็็นรายการกัับบุุคคลและ/หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัันได้้ผ่่านการพิิจารณาอนุุมััติิที่่�เหมาะสมภายใต้้กฎเกณฑ์์ตาม
พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และ
ข้้อบัังคัับ ประกาศ คำสั่่�ง หรืือข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์

และคณะกรรมการกำกัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ และตลาดหลัั ก ทรัั พย์์
(ก.ล.ต.) ว่่าด้้วยเรื่่�องการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท
จดทะเบีียน ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่มีีส่
� ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียกัับรายการดัังกล่่าว
จะได้้งดออกเสีียงในการอนุุมััติิการทำรายการดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�
บริิ ษัั ท ได้้ ร วบรวมและนำเสนอธุุ ร กรรมหรืือการทำรายการ
เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััทจดทะเบีียนให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานทุุกไตรมาส (post audit) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า รายการ
ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เป็็ น ไปตามราคาตลาดหรืือราคายุุ ติิ ธ รรมและไม่่ มีี
ความแตกต่่างกัับรายการที่่�ทำกัับบุุคคลภายนอกตามคำแนะนำ
ที่่�ระบุุในมาตรา 89/12(1) แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551

แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่่างกัันของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นและอาจเกิิดขึ้้�นต่่อไป
ในอนาคตจะเป็็นรายการที่่เ� ป็็นไปตามปกติิของธุุรกิิจ ไม่่มีีการถ่่ายเท
ผลประโยชน์์ ระหว่่างบริิษััทกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบให้้เป็็นผู้้�ดำเนิิน
การตรวจสอบและพิิจารณาเปิิดเผยข้้อมููลของรายการระหว่่างกััน
หรืือรายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้อง
และครบถ้้วน ตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำสั่่ง� หรืือข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดเกี่่�ยวกัับ
การเปิิดเผยข้้อมููลการทำรายการเกี่่�ยวโยงและการได้้มาหรืือ
จำหน่่ายทรััพย์์สิิน และตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กำหนดโดย
สมาคมนัักบััญชีีและผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตแห่่งประเทศไทย
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รายการระหว่่างกััน

สรุุปรายการธุุรกิิจที่่�มีีสาระสำคััญที่่�เกิิดขึ้้�นในเดืือน มกราคม - ธัันวาคม ปีี 2564 สำหรัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(ตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

1.

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

บริิษััท
ดีี แอนด์์ บีี
(ประเทศไทย)
จำกััด

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน
โดย BOL ถืือหุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ
100
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564

ลัักษณะรายการ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

รายได้้

1. รายได้้จาก
4.55
การให้้บริิการ
	ข้้อมููล
2. รายได้้จาก
5.88
การให้้บริิการ
นำเข้้าข้้อมููล
	ตรวจสอบ
	ดููแลรัักษา
ระบบ และ
	บริิการด้้าน
Back Office

รายได้้จากการให้้บริกิ ารข้้อมููล และรายได้้
จากการให้้บริิการนำเข้้าข้้อมููล รวมถึึง
ตรวจสอบ ดููแลรัักษาระบบ และบริิการ
ด้้าน Back Office เป็็นรายการดำเนิิน
ธุุ ร กิิ จ ปกติิ และเป็็ น ประโยชน์์ต่่ อ การ
ดำเนิินงานของบริิษัทั อััตราค่่าบริิการและ
เงื่่�อนไขการชำระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับ
บุุคคลภายนอก

รายจ่่าย

ค่่าบริิการข้้อมููล
รายงาน เพื่่�อใช้้
ในกิิจการทางด้้าน
การขายของบริิษัทั

2.

บริิษััท
บีีโอแอล ดิิจิิตอล
จำกััด

เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและ รายได้้
มีีกรรมการ
1. รายได้้จาก
0.53
ร่่วมกััน
การให้้บริิการ
โดย BOL ถืือหุ้้�น 	ข้้อมููล
คิิดเป็็นร้้อยละ
2. รายได้้จาก
0.28
100
การให้้
เ
ช่่
า
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564 	อุุปกรณ์์
สำนัักงาน,
	อุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
และโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์

0.11 ค่่าบริิการข้้อมููลรายงาน เป็็นรายการที่่�มีี
ความจำเป็็นต่่อการดำเนิินงานทางธุุรกิิจ
ปกติิของบริิษััท
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิ โดยคำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของ
บริิษัทั อััตราค่่าบริิการเป็็นไปตามเงื่่อ� นไข
สััญญา ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับ
บุุคคลทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
และสมเหตุุสมผล
รายได้้จากการให้้เช่่าอุุปกรณ์์สำนัักงาน,
อุุ ป กรณ์์คอมพิิ ว เตอร์์ และโปรแกรม
คอมพิิ ว เ ตอร์์เ พื่่� อ ใ ช้้ ใ นสำ นัั ก งาน
เป็็นรายการดำเนิินธุุรกิิจปกติิ เป็็นอััตรา
ตามเงื่่อ� นไขการชำระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับ
บุุคคลภายนอก
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

2.

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

บริิษััท
บีีโอแอล ดิิจิิตอล
จำกััด (ต่่อ)

ลัักษณะรายการ

3. รายได้้ค่่าจ้้าง
ในการพััฒนา
ระบบ
Matchlink

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

1.30

รายจ่่าย

ค่่าลิิขสิิทธิ์์จ� าก
การใช้้ระบบ
MatchLink เพื่่�อ
ให้้บริิการลููกค้้า

0.63 ค่่าลิิขสิิทธิ์์จ� ากการใช้้ระบบเพื่่�อให้้บริกิ าร
ลููกค้้า และค่่าบริิการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เป็็นรายการที่่มีี� ความจำเป็็นต่่อการดำเนิิน
งานทางธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
และสมเหตุุสมผล

3.

บริิษััท
กลุ่่�มแอดวานซ์์
รีีเสิิร์์ช จำกััด

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ
มีีกรรมการร่่วมกััน
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ของ BOL
โดยถืือหุ้้�นคิิดเป็็น
ร้้อยละ 16.42
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

รายจ่่าย

1.	ค่่าบริิการ
เช่่น ระบบ
	วิิเคราะห์์ข้้อมููล,
	จััดการด้้าน
บััญชีีการเงิิน
และปรัับปรุุง
ฐานข้้อมููล
เป็็นต้้น
รวมทั้้�ง
	ค่่าธรรมเนีียม
ในการใช้้สิิทธิิ
2.	ค่่าบริิการด้้าน
Back Office
และอื่่น� ๆ ได้้แก่่
งานด้้านระบบ
เงิินเดืือน,
กฎหมาย,
จดทะเบีียน
	บริิษัทั เป็็นต้้น
3.	ค่่าลิิขสิิทธิ์์�
การใช้้
โปรแกรม
บััญชีี

4.77 ค่่าบริิการในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล จััดการ
ด้้านบััญชีีการเงิิน และปรัับปรุงุ ฐานข้้อมููล
เป็็นรายการที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่บริษัิ ทั
ในอนาคต ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ธุุรกิิจเดิิมที่่�มีีอยู่่�เป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้า
ที่่�บริิษััทมีีอยู่่�แล้้ว

3.70 ค่่าบริิการงานต่่างๆ ด้้าน Back Office
เช่่น งานด้้านระบบเงิินเดืือน, กฎหมาย
และอื่่น� ๆ และค่่าจดทะเบีียนบริิษัทั หากใช้้
นโยบาย Outsourcing จะทำให้้บริิษััท
ได้้รับป
ั ระโยชน์์และคุ้้�มค่่ากว่่าการที่่บริ
� ษัิ ทั
จะต้้องว่่าจ้้างบุุคลากรในสาขาอาชีีพนั้้�นๆ
เพื่่�อเป็็นพนัักงานของบริิษััทโดยตรง
2.30 ค่่าลิิขสิิทธิ์์ก� ารใช้้โปรแกรมบััญชีีตามสััญญา
อนุุญาตให้้ใช้้เป็็นรายการที่่มีี� ความจำเป็็น
ต่่อการดำเนิินงานทางธุุรกิิจของบริิษััท
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(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

3.

บริิษััท
กลุ่่�มแอดวานซ์์
รีีเสิิร์์ช จำกััด (ต่่อ)

4.

บริิษััท
ข้้อมููลเครดิิต
แห่่งชาติิ จำกััด

5.

บริิษััท
ดาต้้าวััน เอเชีีย
(ประเทศไทย)
จำกััด

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุน
ธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการเป็็นไปตามเงื่่อ� นไข
สััญญา และราคาตลาดไม่่แตกต่่างจากการ
ทำรายการกัับบุคุ คลทั่่�วไป รายการดัังกล่่าว
จึึงมีีความจำเป็็นและสมเหตุุสมผล
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและ รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน 1. รายได้้ค่่าสิิทธิิ 35.87
โดย BOL ถืือหุ้้�น
และค่่าบริิการ
คิิดเป็็นร้้อยละ
	ตามสััญญา
12.25
ที่่ต� กลงกััน
ณ วัันที่่� 31
และรายได้้
ธัันวาคม 2564
จากการให้้
	บริิการข้้อมููล
2. รายได้้
27.56
เงิินปัันผลรัับ

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน รายได้้
รายได้้ตามสััญญา 0.61
อนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิ
ระบบวิิเคราะห์์
ฐานข้้อมููลธุุรกิิจ

รายได้้ค่่าบริิการตามสััญญา และรายได้้
จากการให้้บริกิ ารข้้อมููล เป็็นรายการดำเนิิน
ธุุรกิิจปกติิ และเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิิน
งานของบริิ ษัั ท อัั ต ราค่่ า บริิ ก ารและ
ค่่าธรรมเนีียมได้้ถููกกำหนดไว้้ในสััญญา
รวมถึึ ง รายได้้ เ งิิ น ปัั น ผลรัั บ เป็็ น ไปตาม
อััตราที่่�ประกาศจ่่าย
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็ น รายการสนัั บ สนุุ น ธุุ ร กิิ จ ปกติิ โดย
คำนึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััท อััตรา
ค่่ า บริิ ก ารเป็็ น ไปตามเงื่่� อ นไขสัั ญ ญา
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป และเงิินปัันผลที่่�ได้้รัับเป็็นไปตาม
สัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�นในอัั ต ราเดีียวกัั น กัั บ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่� น รายการดัั ง กล่่ า วจึึงมีี
ความจำเป็็นและสมเหตุุสมผล
รายได้้ ต ามสัั ญ ญาอนุุ ญ าตให้้ ใ ช้้ สิิ ทธิิ
ระบบวิิเคราะห์์ฐานข้้อมููลธุุรกิิจเป็็นอััตรา
ตามราคาตลาดและเป็็นเงื่่อ� นไขการชำระเงิิน
ปกติิ เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก

รายจ่่าย

1.	ค่่าบำรุุงรัักษา
	อุุปกรณ์์และ
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
เพื่่�อให้้บริิการ
	ลููกค้้าของ
	บริิษััท

0.60 ค่่ า บำรุุ ง รัั ก ษาอุุ ป กรณ์์และโปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์ ค่่าบริิการห้้องประชุุมและ
ค่่าไฟฟ้้าห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์และ
ค่่าซื้้�ออุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ เป็็นรายการ
ที่่�มีีความจำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท อััตราค่่าบริิการและเงื่่�อนไขการ
ชำระเงิิน ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการ
กัับบุุคคลภายนอก
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

5.

บริิษััท
ดาต้้าวััน เอเชีีย
(ประเทศไทย)
จำกััด (ต่่อ)

6.

บริิษััท
เวนเจอร์์ โพรไฟล์์
จำกััด

7.

บริิษััท
เอเน็็ต จำกััด

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

2.	ค่่าบริิการ
	ห้้องประชุุม
และค่่าไฟฟ้้า
	ห้้องปฏิิบัติั กิ าร
คอมพิิวเตอร์์
3.	ซื้้�ออุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
และอื่่�นๆ เพื่่�อ
ใช้้ในสำนัักงาน

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

3.56 ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
0.25 และสมเหตุุสมผล

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและมีี รายจ่่าย
กรรมการร่่วมกััน 1.	ค่่าเช่่าและ
	ค่่าบริิการ
2.	ค่่า
สาธารณููปโภค
ได้้แก่่ ค่่าไฟฟ้้า,
	ค่่าน้้ำประปา

0.53 ค่่าเช่่าและค่่าบริิการต่่างๆ เป็็นรายการที่่�
มีีความจำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของ
0.63 บริิษััท อััตราค่่าบริิการและเงื่่�อนไขการ
ชำระเงิิน ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการ
กัับบุุคคลภายนอก

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและมีี รายจ่่าย
กรรมการร่่วมกััน ค่่าเช่่าใช้้บริิการ
อิินเตอร์์เน็็ต และ
อื่่�นๆ ได้้แก่่
Leased Line
และค่่า Domain
เป็็นต้้น

0.43 บริิษััทใช้้บริิการ Domain และ Lease
Line ในการ Access ระบบ Internet
ในการดำเนิินธุุรกิิจปกติิ เป็็นอััตราตาม
ราคาตลาด และเป็็นเงื่่อ� นไขการชำระเงิิน
ปกติิ เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก

ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็นและ
สมเหตุุสมผล

ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็นและ
สมเหตุุสมผล
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(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

8.

9.

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

บริิษััท
เอบิิคส์์
ดีีเวลลอปเมนต์์
จำกััด

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน รายได้้เงิินปัันผลรัับ 0.36
โดย BOL ถืือหุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 20
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

บริิษััท
เอสวีีโอเอ จำกััด
(มหาชน)

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน รายได้้
รายได้้ตามสััญญา 0.59
อนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิ
ระบบวิิเคราะห์์
ฐานข้้อมููลธุุรกิิจ

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

รายได้้ เ งิิ น ปัั น ผลรัั บ เป็็ น ไปตามอัั ต รา
ที่่�ประกาศจ่่าย
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็ น เงิิ น ปัั น ผลที่่� ไ ด้้ รัั บต ามสัั ดส่่ ว นการ
ถืือหุ้้�นในอััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายอื่่น�
รายได้้ตามสััญญาอนุุญาตให้้ใช้้สิทธิ
ิ ริ ะบบ
วิิ เ คราะห์์ฐานข้้ อ มููลธุุ ร กิิ จ รวมถึึ ง ค่่ า
สนัับสนุุนการจััดทำของขวััญปีีใหม่่ เป็็น
อััตราตามราคาตลาด และเป็็นเงื่่อ� นไขการ
ชำระเงิิ น ปกติิ เช่่ น เดีียวกัั บบุุ ค คล
ภายนอก

รายจ่่าย

1.	ค่่าบำรุุงรัักษา
	อุุปกรณ์์และ
โปรแกรม
คอมพิิวเตอร์์
เพื่่�อให้้บริิการ
	ลููกค้้าของ
	บริิษััท
2.	ค่่าสนัับสนุุน
การจััดทำ
	กิิจกรรม
3.	ซื้้�ออุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
และอื่่�นๆ
เพื่่�อใช้้
ในสำนัักงาน
10. บริิษััท
เออาร์์ไอพีี จำกััด
(มหาชน)

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและ รายได้้
มีีกรรมการร่่วมกััน รายได้้จากการ
ให้้บริิการข้้อมููล

0.01 ค่่าซื้้�ออุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ เป็็นรายการ
ที่่�มีีความจำเป็็นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของ
บริิษััท อััตราค่่าบริิการและเงื่่�อนไขการ
ชำระเงิิน ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการ
กัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
0.03 เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
0.26 และสมเหตุุสมผล

1.49

รายได้้จากการให้้บริกิ ารข้้อมููล เป็็นรายการ
ดำเนิินธุุรกิิจปกติิ และเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การดำเนิินงานของบริิษัทั อััตราค่่าบริิการ
และเงื่่อ� นไขการชำระเงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับ
บุุคคลภายนอก
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

10. บริิษััท
เออาร์์ไอพีี จำกััด
(มหาชน) (ต่่อ)

11. บริิษััท
เอไอ แล็็บ จำกััด

12. บริิษััท
ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด
(มหาชน)

ลัักษณะรายการ

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล

รายจ่่าย

ค่่าโฆษณาตาม
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
สื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ
และกิิจกรรม
ประชาสััมพัันธ์์
ทางการตลาด

รายจ่่าย
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
และมีีกรรมการ ค่่าพััฒนาระบบ
ร่่วมกััน
โดย BOL ถืือหุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ
19.00
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

มีีผู้้�ถืือหุ้้�น
ทางอ้้อม

2.56 ค่่าใช้้บริิการด้้านโฆษณาตามสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
สื่่�อออนไลน์์ และกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์
ทางการตลาด เป็็นอััตราตามราคาตลาด
และเป็็นเงื่่�อนไขการชำระเงิินปกติิ เช่่น
เดีียวกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
และสมเหตุุสมผล
1.45 ค่่าบริิการในการพััฒนาระบบ เป็็นรายการ
ที่่�จะก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่บริิษััทในอนาคต
ราคาที่่�เรีียกเก็็บเป็็นราคาที่่�สมเหตุุสมผล
เพื่่� อ ประโยชน์์ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของ
บริิษััท
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
และสมเหตุุสมผล

รายจ่่าย

1.	ซื้้�ออุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
และอื่่�นๆ
เพื่่�อใช้้ใน
สำนัักงานและ
เพื่่�อเป็็นของ
อภิินัันทนา
การแก่่ลููกค้้า

0.04 การซื้้�ออุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ เป็็นอััตรา
ตามราคาตลาด และเป็็นเงื่่อ� นไขการชำระ
เงิินปกติิ เช่่นเดีียวกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นกรรมการตรวจสอบ
เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ อััตราค่่าบริิการ
เป็็นไปตามเงื่่อ� นไขสััญญา และราคาตลาด
ไม่่แตกต่่างจากการทำรายการกัับบุุคคล
ทั่่�วไป รายการดัังกล่่าวจึึงมีีความจำเป็็น
และสมเหตุุสมผล
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(หน่่วย : ล้้านบาท)
ลำำ�ดัับ

บุุคคลที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้ง

12. บริิษััท
ไอทีี ซิิตี้้� จำกััด
(มหาชน) (ต่่อ)

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

ลัักษณะรายการ

2.	ซื้้�ออุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
และอื่่�นๆ
เพื่่�อใช้้ใน
สำนัักงาน

จำำ�นวนเงิิน
(ล้้านบาท)
รัับ จ่่าย

0.15

79.02 22.00

ความจำำ�เป็็นและสมเหตุุสมผล
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
-	บริิษััท ดีี แอนด์์ บีี (ประเทศไทย) จำกััด
-	บริิษััท บีีโอแอล ดิิจิิตอล จำกััด

คณะกรรมการบริิษััทย่่อย
1.
2.
3.
4.

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ
นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช
นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล
นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ (1)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่่�อกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท
ลำำ�ดัับ

(1)

ชื่่�อ - สกุุล

BOL

D&B (Thailand)

BOL Digital

1.

นายมิินทร์์ อิิงค์์ธเนศ

/, //

x, /

x, /

2.

นางสาวชไมพร อภิิกุุลวณิิช

/, //

/

/

3.

นายชััยพร เกีียรติินัันทวิิมล

/, //

/

/

4.

นางสาวมีีนา อิิงค์์ธเนศ (1)

/, //

/

/

แต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทย่่อยแทนนางสาวกััลยพััลญ์์ บููรณารมย์์ เมื่่�อวัันที่่� 4 มกราคม 2565

หมายเหตุุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้้�บริิหาร
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งบการเงิิน
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย
รายงานของผู้้ส� อบบััญชีีรัับอนุุญาต และงบการเงิินรวม
31 ธัันวาคม 2564
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สารบััญข้้อมููลงบการเงิิน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต	
งบแสดงฐานะการเงิิน
งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบกระแสเงิินสด	
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม	
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท) ซึ่่�งประกอบด้้วย
งบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นรวม
และงบกระแสเงิินสดรวมสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม รวมถึึงหมายเหตุุสรุุปนโยบายการบััญชีี
ที่่�สำคััญ และได้้ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) ด้้วยเช่่นกััน
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่างบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำเนิินงานและกระแสเงิินสด สำหรัับปีี
สิ้้น� สุุดวันั เดีียวกัันของบริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน) และบริิษัทย่
ั อ่ ย และเฉพาะของบริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำกััด (มหาชน)
โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษััทตามข้้อกำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อกำหนดด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆตามที่่�ระบุุในข้้อกำหนดนั้้�นด้้วย ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและ
เหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ
เรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบ
งบการเงิินสำหรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำเรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบ งบการเงิินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติั งิ านตามความรัับผิดช
ิ อบที่่ไ� ด้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิดช
ิ อบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงาน
ของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมความรัับผิิดชอบที่่�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้าได้้รวมวิิธีีการตรวจสอบที่่�ออกแบบมา
เพื่่�อตอบสนองต่่อการประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน ผลของวิิธีีการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า ซึ่่�งได้้รวมวิิธีีการตรวจสอบสำหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�ด้้วย ได้้ใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่อ
งบการเงิินโดยรวมเรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ พร้้อมวิิธีีการตรวจสอบสำหรัับแต่่ละเรื่่�องมีีดัังต่่อไปนี้้�
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การรัับรู้้�รายได้้
ตามที่่ก� ล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.1 เรื่่อ� งนโยบายการบััญชีีเกี่่ย� วกัับการรัับรู้้�รายได้้จากการให้้บริกิ าร ซึ่่ง� เป็็นรายการบััญชีี
ที่่�มีีมููลค่่าที่่�เป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน ประกอบกัับกลุ่่�มบริิษััทมีีรายได้้ค่่าบริิการหลายประเภท มีีการทำสััญญาบริิการกัับลููกค้้า
เป็็นจำนวนมากและเงื่่อ� นไขที่่ร� ะบุุไว้้ในสััญญาที่่ท� ำกัับลููกค้้ามีีความหลากหลายทำให้้รายได้้จากการให้้บริกิ ารของกลุ่่�มบริิษัทมีี
ั เงื่่อ� นไข
ในการรัับรู้้�รายได้้ที่่�แตกต่่างกััน ด้้วยเหตุุนี้้�ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำคััญ เป็็นพิิเศษต่่อการรัับรู้้�รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้โดยการประเมิินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงจรรายได้้โดยการสอบถามผู้้�รัับผิิดชอบ ทำความเข้้าใจและเลืือกตััวอย่่างมาสุ่่�มทดสอบการปฏิิบััติิตามการควบคุุม
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทออกแบบไว้้ สุ่่�มตััวอย่่างสััญญาบริิการเพื่่�อตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้ว่่าเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาบริิการของ
กลุ่่�มบริิษััท และสอดคล้้องกัับนโยบายการรัับรู้้�รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััท  สุ่่�มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี
และช่่วงใกล้้สิ้้น� รอบระยะเวลาบััญชีี และสอบทานใบลดหนี้้�ที่ก่� ลุ่่�มบริิษัทั ออกภายหลัังวัันสิ้้น� รอบระยะเวลาบััญชีี วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบ
ข้้อมููลบััญชีีรายได้้แบบแยกย่่อย (Disaggregated data) เพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�อาจเกิิดขึ้้�นตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี
มููลค่่าของเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.15 เรื่่�องนโยบายการบััญชีีเกี่่�ยวกัับการจััดประเภทและวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์
ทางการเงิินประเภทตราสารทุุน โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯมีีเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์จำนวนหลายแห่่ง ตามรายละเอีียดที่่เ� ปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 12 ซึ่่ง� มููลค่่าของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
เป็็นจำนวนที่่�มีีนััยสำคััญต่่องบการเงิิน (คิิดเป็็นร้้อยละ 32 และร้้อยละ 34 ของยอดสิินทรััพย์์รวม ในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการตามลำดัับ) เงิินลงทุุนดัังกล่่าววััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ซึ่่�งต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารอย่่างสููงในการเลืือกวิิธีีการ
ที่่�ใช้้ในการประเมิิน รวมถึึงการพิิจารณาข้้อสมมติิฐานและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสาร
ทุุนดัังกล่่าว
ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินวิิธีีที่่ใ� ช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรม เช่่น วิิธีีคิดิ ลดกระแสเงิินสดที่่กิ� จิ การจะได้้รับั ในอนาคต และวิิธีีการอื่่น� ๆ ที่่เ� หมาะสม
กัับกิจิ การที่่ล� งทุุน นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้ายัังได้้ประเมิินข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการคำนวณมููลค่่ายุุติธิ รรมของเงิินลงทุุน เช่่น การกำหนดประมาณการ
กระแสเงิินสดและแบบจำลองทางการเงิินที่่�ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯเลืือกใช้้ โดยการทำความเข้้าใจกระบวนการพิิจารณาของ
ฝ่่ายบริิหารว่่าสอดคล้้องกัับข้้อมููลในอดีีตและแผนธุุรกิิจของบริิษััทที่่�ลงทุุนในอนาคต และข้้าพเจ้้าได้้ทำการทดสอบความเหมาะสม
ของสมมติิฐานที่่�สำคััญที่่�ใช้้ในการประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากเงิินลงทุุนในบริิษััทที่่�ลงทุุนที่่�จััดทำ
โดยฝ่่ายบริิหารของบริิษััทฯ เช่่น อััตราคิิดลดและอััตราการเติิบโตของรายได้้ในระยะยาว รวมถึึงสอบทานความแม่่นยำของประมาณ
การกระแสเงิินสดในอดีีตกัับผลการดำเนิินงานที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเพื่่�อประเมิินความน่่าเชื่่�อถืือของประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับในอนาคตดัังกล่่าวตลอดจนทดสอบการคำนวณมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนตามแบบจำลองทางการเงิิน
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ซึ่่�งรวมถึึงข้้อมููลที่่�รวมอยู่่�ในรายงานประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััท (แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในรายงานนั้้�น)
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึงึ ข้้อมููลอื่่น� และข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ข้อ้ สรุุปในลัักษณะการให้้ความเชื่่อ� มั่่�นในรููปแบบใดๆ
ต่่อข้้อมููลอื่่�นนั้้�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นนั้้�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีี
สาระสำคััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าหรืือไม่่ หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่น� แสดงขััดต่อ่ ข้้อเท็็จจริิง
อัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ หากในการปฏิิบััติิงานดัังกล่่าว ข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่าข้้อมููลอื่่�นแสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญแล้้ว
ข้้าพเจ้้าจะต้้องรายงานข้้อเท็็จจริิงนั้้�น ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่พบว่่ามีีเรื่่�องดัังกล่่าวที่่�ต้้องรายงาน
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำและนำเสนองบการเงิินเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำเป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำงบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำงบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทในการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผย
เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องในกรณีีที่่�มีีเรื่่�องดัังกล่่าว และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับกิิจการที่่�ดำเนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่
ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทหรืือหยุุดดำเนิินงานหรืือไม่่สามารถดำเนิินงานต่่อเนื่่�องอีีกต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำรายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููล
ที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่า
การปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่ขั� ดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญที่่มีี� อยู่่ไ� ด้้เสมอไป
ข้้อมููลที่่ขั� ดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำคััญเมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่า่ รายการ
ที่่ขั� ดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสินิ ใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิิน
เหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานดัังต่่อไปนี้้�ด้้วย
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจมีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิิน ไม่่ว่่าจะเกิิดจาก
การทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้
หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููล
ที่่ขั� ดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญซึ่่ง� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิต
อาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตาม
	ข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
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• ทำความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบให้้เหมาะสม
	กัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่ผู้้�บริ
� หิ ารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
	ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผู้้�บริิหารจััดทำ
• สรุุปเกี่่ย� วกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับกิจิ การที่่ด� ำเนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหาร และสรุุปจากหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำคััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััย
อย่่างมีีนััยสำคััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษัทั ในการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ หากข้้าพเจ้้าได้้ข้อ้ สรุุปว่า่ มีีความไม่่แน่่นอน
ที่่�มีีสาระสำคััญ ข้้าพเจ้้าจะต้้องให้้ข้้อสัังเกตไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในงบการเงิิน หรืือหากเห็็นว่่าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ข้้าพเจ้้าจะแสดงความเห็็นที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้า
	ขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือ
สถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทต้้องหยุุดการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องได้้
• ประเมิินการนำเสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนประเมิินว่่า
งบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• รวบรวมเอกสารหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เหมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการหรืือของกิิจกรรมทาง
	ธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษัทั เพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิดช
ิ อบต่่อการกำหนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และ
การปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่มีีนั
� ยั สำคััญที่่พบ
� จากการตรวจสอบรวมถึงึ ข้้อบกพร่่องที่่มีีนั
� ยั สำคััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่าง
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำรัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่อ� สารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำกัับดููแลเกี่่ย� วกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่อ� งอื่่น� ซึ่่ง� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่ามีีเหตุุผลที่่บุ� คุ คลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่อ� งทั้้�งหลายที่่สื่่� อ� สารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่ใ� นการกำกัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิจิ ารณาเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่มีีนั
� ยั สำคััญที่่สุ� ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิิน
ในงวดปััจจุุบันั และกำหนดเป็็นเรื่่อ� งสำคััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่อ� งเหล่่านี้้�ไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี เว้้นแต่่กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับห้า้ มไม่่ให้้เปิิดเผยเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่่อสาธารณะ หรืือในสถานการณ์์ที่่ย� ากที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่อ� สารเรื่่อ� ง
ดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่า
ผลประโยชน์์ที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสาธารณะจะได้้จากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำเสนอรายงานฉบัับนี้้�

ศิิริิวรรณ นิิตย์์ดำรง
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5906
บริิษััท สำนัักงาน อีีวาย จำกััด
กรุุงเทพฯ: 11 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

บริษทั บิบริ
ซิเษนส
ทั บิออนไลน์
ซิเนส ออนไลน์
จำกัด (มหำชน)
จำกัด (มหำชน)
และบริษและบริ
ทั ย่ อย ษทั ย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิิน

งบแสดงฐำนะกำรเงิ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
น

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวำคม
่ 31 ธัน2564
วำคม 2564

(หน่วย:(หน่
บาท)วย: บาท)
งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
หมายเหตุ
หมายเหตุ 2564 2564

งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ

2563 2563

2564 2564

2563 2563

สินทรัพสิย์นทรัพย์
สินทรัพสิย์นหทรั
มุนพเวีย์ยหนมุนเวียน
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงิยนบเท่
สดาเงินสด

7

7

126,930,680
126,930,680 168,969,719
168,969,719 49,317,174
49,317,174 130,009,092
130,009,092

ลูกหนี้ กลูารค้
กหนี
าและลู
และลู
้ การค้กาหนี
้ อื่นกหนี้ อื่น

8

8

98,573,569
98,573,569 130,471,283
130,471,283 99,334,783
99,334,783 128,947,565
128,947,565

สิ นทรัพสิย์นททรั
างการเงิ
พย์ทางการเงิ
นหมุนเวีนยหมุ
นอืน่นเวียนอื่น

9

9

281,099,203
281,099,203 150,039,816
150,039,816 281,099,203
281,099,203 150,039,816
150,039,816

สิ นทรัพสิย์นหทรั
มุนพเวีย์ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น

10

10

30,718,094
30,718,094 43,843,698
43,843,698 27,138,395
27,138,395 33,865,330
33,865,330

รวมสิ นทรั
รวมสิ
พย์นหทรั
มุนพเวีย์ยหนมุนเวียน

537,321,546
537,321,546 493,324,516
493,324,516 456,889,555
456,889,555 442,861,803
442,861,803

สินทรัพสิย์นไม่ทรัหพมุนย์ ไเวีม่ยหนมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที
าระคน้าประกัน
เงินฝากธนาคารที
่มีภาระค่ม้าีภประกั

11

11

14,200,000
14,200,000 14,200,000
14,200,000 14,200,000
14,200,000 14,200,000
14,200,000

สิ นทรัพสิย์นททรั
างการเงิ
พย์ทางการเงิ
นไม่หมุนไม่
เวียหนอื
มุน่นเวียนอื่น

12

12

343,675,143
343,675,143 335,185,153
335,185,153 343,675,143
343,675,143 335,185,153
335,185,153

เงินลงทุเงินนในบริ
ลงทุษนทัในบริ
ย่อย ษทั ย่อย

13

13

เงินลงทุเงินนในการร่
ลงทุนในการร่
วมค้า วมค้า

14

14

10,772,418
10,772,418 12,217,250
12,217,250 15,499,550
15,499,550 15,499,550
15,499,550

เงินลงทุเงินนในบริ
ลงทุษนทัในบริ
ร่ วม ษทั ร่ วม

15

15

30,527,382
30,527,382 30,560,086
30,560,086 30,000,000
30,000,000 30,000,000
30,000,000

ส่ วนปรัส่บวปรุนปรั
งอาคารและอุ
บปรุ งอาคารและอุ
ปกรณ์ ปกรณ์

16

16

33,177,615
33,177,615 44,546,209
44,546,209 29,928,569
29,928,569 40,305,759
40,305,759

สิ นทรัพสิย์นสิทรั
ทธิพการใช้
ย์สิทธิการใช้

20.1 20.1

24,507,197
24,507,197 28,267,035
28,267,035 19,200,627
19,200,627 22,088,152
22,088,152

สิ นทรัพสิย์นไม่ทรัมีตพวั ย์ตน
ไม่มีตวั ตน

17

17

48,448,985
48,448,985 38,904,026
38,904,026 38,160,085
38,160,085 30,318,901
30,318,901

สิ นทรัพสิย์นภาษี
ทรัเพงินย์ภได้าษีรอการตั
เงินได้รดอการตั
บัญชี ดบัญชี

26

26

สิ นทรัพสิย์นไม่ทรัหพมุนย์ไเวีม่ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น
รวมสิ นทรั
รวมสิ
พย์นไม่ทรัหพมุนย์ ไเวีม่ยหนมุนเวียน
รวมสิ นทรั
รวมสิ
พย์นทรัพย์
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนนหนึ
เป็ นส่่ งวของงบการเงิ
นหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

-

-

-

- 36,999,860
36,999,860 31,999,860
31,999,860

852,481852,481

835,305835,305

-

-

2,015,982
2,015,982

2,037,581
2,037,581

1,513,778
1,513,778

-

-

1,535,078
1,535,078

508,177,203
508,177,203 506,752,645
506,752,645 529,177,612
529,177,612 521,132,453
521,132,453
1,045,498,749
1,045,498,7491,000,077,161
1,000,077,161 986,067,167
986,067,167 963,994,256
963,994,256
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บริิ
ษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิิ
น (ต่่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ
นวาคม 2564
ณ วันวััทีน
่ 31ที่่ธั� น31
วำคม ธัั
2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

18

-

17,000,000

-

17,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19

192,222,404

161,579,523

166,325,645

147,336,635

20.2

3,066,382

2,849,991

2,357,457

2,191,326

11,015,502

9,571,114

7,899,750

9,571,114

-

16,991,176

-

16,991,176

572,583

494,179

572,583

494,179

3,953,553

4,229,246

3,915,589

4,184,650

210,830,424

212,715,229

181,071,024

197,769,080

20.2

18,928,417

21,989,660

14,554,108

16,906,482

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

21

21,670,711

20,220,616

20,816,692

19,788,989

สารองต้นทุนในการรื้ อถอน

22

3,465,499

3,262,707

2,633,779

2,480,771

หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

26

32,536,898

31,389,190

32,536,898

31,389,190

76,601,525

76,862,173

70,541,477

70,565,432

287,431,949

289,577,402

251,612,501

268,334,512

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

82,050,550

139,271,186

139,271,186

139,271,186

139,271,186

8,260,000

8,260,000

8,260,000

8,260,000

357,972,253

310,891,249

335,355,327

295,613,705

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

170,512,811

170,026,774

169,517,603

170,464,303

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

758,066,800

710,499,759

734,454,666

695,659,744

1,045,498,749

1,000,077,161

986,067,167

963,994,256

ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าสิ ทธิ ประโยชน์คา้ งจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี

รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 820,505,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 820,505,500 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
23

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
กรรมการ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
บริษทั บิซิเนสบริออนไลน์
ษทั บิซิเนส
จำกัออนไลน์
ด (มหำชน)
จำกัและบริ
ด (มหำชน)
ษทั ย่อและบริ
ย ษทั ย่อย
งบกำำ
�
ไรขาดทุุ
น
เบ็็
ด
เสร็็
จ
งบกำไรขำดทุงบก
นเบ็ำไรขำดทุ
ดเสร็จ นเบ็ดเสร็จ

สำำส�ำหรัหรัับปี สิบ้นปีีสุสดำหรัสิิ้้�วัน�นบทีปี่ 31สุุด
วััน31ที่่�ธัน31
ธัันวาคม 2564
สิ้นธัสุนดวำคม
วันที่ 2564
วำคม 2564
(หน่ วย: บาท)(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวมงบการเงินรวม
หมายเหตุ หมายเหตุ
2564

2564

2563

งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิ
จการ
2563

2564

2564

2563

2563

กำไรขำดทุน:กำไรขำดทุน:
รำยได้
รำยได้
รายได้จากการให้
รายได้
บริจกากการให้
าร
บริ การ

24

24 608,003,305 608,003,305
595,579,255 595,579,255
536,662,740 536,662,740
535,214,624 535,214,624

รายได้เงินปั นรายได้
ผล เงินปั นผล

27,562,500 27,562,50026,337,500 26,337,50027,922,500 27,922,500
27,337,500 27,337,500

รายได้อื่น รายได้อื่น

13,712,856 13,712,8562,756,172 2,756,17210,456,708 10,456,7082,625,706 2,625,706

รวมรำยได้ รวมรำยได้

649,278,661 649,278,661
624,672,927 624,672,927
575,041,948 575,041,948
565,177,830 565,177,830

ค่ำใช้ จ่ำย

ค่ำใช้ จ่ำย

25

25

ต้นทุนการให้ต้บนริทุกนารการให้บริ การ

222,793,456 222,793,456
253,314,008 253,314,008
180,788,496 180,788,496
212,291,748 212,291,748

ค่าใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้จห่ายในการบริ
าร
หาร

151,754,188 151,754,188
164,127,607 164,127,607
134,427,687 134,427,687
142,933,476 142,933,476

รวมค่ำใช้ จ่ำยรวมค่ำใช้ จ่ำย

374,547,644 374,547,644
417,441,615 417,441,615
315,216,183 315,216,183
355,225,224 355,225,224

กำไรจำกกำรดกำไรจำกกำรด
ำเนินงำน ำเนินงำน
ส่วนแบ่งขาดทุ
ส่วนนแบ่
จากเงิงขาดทุ
นลงทุนนจากเงิ
ในการร่
นลงทุ
วมค้นาในการร่ วมค้า

14

ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ
ส่วนแบ่นงลงทุ
กาไรจากเงิ
นในบรินษลงทุ
ทั ร่ วนมในบริ ษทั ร่ วม

15

รายได้ทางการเงิ
รายได้
น ทางการเงิน

1,206,562 1,206,5621,532,022 1,532,0221,145,393 1,145,3931,503,950 1,503,950

ต้นทุนทางการเงิ
ต้นทุนนทางการเงิน

(1,630,891) (1,630,891)
(1,922,329) (1,922,329)
(1,256,915) (1,256,915)
(1,496,301) (1,496,301)

กำไรก่อนค่ำใช้กำไรก่
จ่ำยภำษี
อนค่เงิำนใช้ได้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีค่เงิานใช้ได้จ่ายภาษีเงินได้

274,731,017 274,731,017
207,231,312 207,231,312
259,825,765 259,825,765
209,952,606 209,952,606
14 (2,877,569) (2,877,569)
(2,588,050) (2,588,050)
15 327,296 327,296 345,260 345,260
-

271,756,415 271,756,415
204,598,215 204,598,215
259,714,243 259,714,243
209,960,255 209,960,255
26

กำไรสำหรับปีกำไรสำหรับปี

26 (38,545,758)(38,545,758)
(26,101,275)(26,101,275)
(34,099,463)(34,099,463)
(25,958,014)(25,958,014)
233,210,657 233,210,657
178,496,940 178,496,940
225,614,780 225,614,780
184,002,241 184,002,241

กำไรขำดทุนเบ็
กำไรขำดทุ
ดเสร็จอื่นน:เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูรายการที
กบันทึ กในส่
าไรหรื
อขาดทุาไรหรื
นในภายหลั
่จะถูวกนของก
บันทึ กในส่
วนของก
อขาดทุงนในภายหลัง
ขาดทุนจากการเปลี
นแปลงมูลค่่ยานแปลงมู
ของเงินลงทุ
ใน นลงทุนใน
ขาดทุน่ยจากการเปลี
ลค่านของเงิ
ตราสารหนี้ทตราสารหนี
ี่กาหนดให้ว้ ทดั ี่กมูาหนดให้
ลค่าด้วยมูวดลั มูค่าลยุค่ตาิธด้รรม
วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุ
นเบ็าไรขาดทุ
ดเสร็ จอื่นน-เบ็สุดทเสร็
ธิจากภาษี
ผ่านก
จอื่น - สุเงิทนธิได้
จากภาษีเงินได้

(417,583) (417,583)

-

- (417,583) (417,583)

-

-

-

-

-

82,823 (417,583) (417,583)

-

-

ส่วนแบ่งกาไรขาดทุ
ส่วนแบ่นงกเบ็าไรขาดทุ
ดเสร็ จอื่นนของการร่
เบ็ดเสร็ จวอืมค้
่นของการร่
าวมค้า ผลต่างของอัตผลต่
ราแลกเปลี
างบการเงิน างบการเงิน
างของอั่ยตนจากการแปลงค่
ราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่
ที่เป็ นเงินตราต่
ที่เาป็งประเทศ
นเงินตราต่างประเทศ

14

14 1,432,737 1,432,737 82,823

82,823

-

รายการที่จะถูรายการที
กบันทึกในส่
่จะถูวกนของก
บันทึกในส่
าไร วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลั
หรื อขาดทุงนในภายหลัง

1,015,154 1,015,154 82,823

รายการที่จะไม่
รายการที
ถกู บันทึ่จกะไม่
ในส่ถวกู นของก
บันทึ กในส่
าไรหรื
วนของก
อขาดทุาไรหรื
นในภายหลั
อขาดทุงนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุนก)จากการเปลี
นแปลงมูลค่่ยานแปลงมู
ของเงินลงทุ
ใน นลงทุนใน
าไร(ขาดทุน่ย)จากการเปลี
ลค่านของเงิ
ตราสารทุนทีตราสารทุ
่กาหนดให้นวทีดั ่กมูาหนดให้
ลค่าด้วยมูวดลั มูค่าลยุค่ตาิธด้รรม
วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุ
นเบ็าไรขาดทุ
ดเสร็ จอื่นน-เบ็สุทดเสร็
ธิจากภาษี
ผ่านก
จอื่น- สุเงิทนธิได้
จากภาษีเงินได้

(529,117) (529,117)8,995,592 8,995,592 (529,117) (529,117)8,995,592 8,995,592

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลั
กคณิ ตศาสตร์กคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุประกั
ทธิ จนากภาษี
ภัย - สุเงิทนธิได้
จากภาษีเงินได้

(1,517,662) (1,517,662)

-

(1,261,167)
(1,261,167)

-

-

รายการที่จะไม่
รายการที
ถูกบันทึ่จกะไม่
ในส่ถวูกนของก
บันทึกในส่
าไร วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลั
หรื อขาดทุงนในภายหลัง

(2,046,779) (2,046,779)8,995,592 8,995,592(1,790,284) (1,790,284)8,995,592 8,995,592

กำไรขำดทุนเบ็
กำไรขำดทุ
ดเสร็จอื่นนสเบ็ำหรั
ดเสร็
บปีจอื่นสำหรับปี

(1,031,625) (1,031,625)9,078,415 9,078,415(2,207,867) (2,207,867)8,995,592 8,995,592

กำไรขำดทุนเบ็
กำไรขำดทุ
ดเสร็จรวมส
นเบ็ำหรั
ดเสร็บจปีรวมสำหรับปี

232,179,032 232,179,032
187,575,355 187,575,355
223,406,913 223,406,913
192,997,833 192,997,833

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึน่ งเป็ของงบการเงิ
นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นี้
นนี้
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บริิ
ษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย

งบกำำ
�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)

สำำสำหรั
�หรัั
วัันที่่2564
� 31 ธัันวาคม 2564
บปี สิบ้นปีี
สุดสิิ้้�
วัน�นที่สุุด
31 ธันวำคม
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
กำไรต่ อหุ้นพืน้ ฐำน (บำท)
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

หมายเหตุ
27

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

0.28

0.22

0.27

0.22

820,505,500

820,505,500

820,505,500

820,505,500

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
82,050,550

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

31

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

-

-

กาไรสาหรับปี

139,271,186

-

-

139,271,186

82,050,550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

139,271,186

82,050,550

-

-

-

-

139,271,186

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

31

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

-

82,050,550

ชาระแล้ว

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

สำำสำหรั�หรัั
บปีีสิิ้้��นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่่
�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

8,260,000

-

-

-

-

8,260,000

8,260,000

-

-

-

357,972,253
-

(184,611,991)

231,692,995

(1,517,662)

233,210,657

310,891,249

310,891,249

(139,485,727)

178,496,940

-

271,880,036
178,496,940

-

ยังไม่ได้จดั สรร

8,260,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

995,208

-

1,432,737

1,432,737

-

(437,529)

(437,529)

-

82,823

82,823

-

(520,352)

ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

จากการแปลงค่างบการเงิน

169,517,603

-

(946,700)

(946,700)

-

170,464,303

170,464,303

-

8,995,592

8,995,592

-

161,468,711

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย

ของเงินลงทุน

เบ็ดเสร็ จอื่นของการร่ วมค่า ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

สารองการเปลี่ยนแปลง

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม

170,512,811
-

-

486,037

486,037

-

170,026,774

170,026,774

-

9,078,415

9,078,415

-

160,948,359

ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่น

รวม

758,066,800

(184,611,991)

232,179,032

(1,031,625)

233,210,657

710,499,759

710,499,759

(139,485,727)

187,575,355

9,078,415

178,496,940

662,410,131

ของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วน

(หน่ วย: บาท)
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิินนเป็เป็็นส่
นส่่ววนหนึ
นหนึ่่่ ง�งของงบการเงิ
ของงบการเงิินนนีนี้้�้
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

82,050,550

139,271,186

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
31

-

-

กาไรสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

139,271,186

82,050,550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

139,271,186

82,050,550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

-

-

กาไรสาหรับปี

มูลค่าหุน้ สามัญ

ชาระแล้ว
139,271,186

31

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน

ที่ออกและ

ทุนเรื อนหุน้

82,050,550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

สำำ�หรัับปีีสิิ้้��นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ต่่อ)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

8,260,000

-

-

-

-

8,260,000

8,260,000

-

-

-

-

8,260,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

กาไรสะสม

335,355,327
-

(184,611,991)

224,353,613

(1,261,167)

225,614,780

295,613,705

295,613,705

(139,485,727)

184,002,241

-

184,002,241

251,097,191

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

169,517,603
-

-

(946,700)

(946,700)

-

170,464,303

170,464,303

-

8,995,592

8,995,592

-

161,468,711

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย

ของเงินลงทุน

สารองการเปลี่ยนแปลง

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น -

ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่น

734,454,666
-

(184,611,991)

223,406,913

(2,207,867)

225,614,780

695,659,744

695,659,744

(139,485,727)

192,997,833

8,995,592

184,002,241

642,147,638

ของผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วน

(หน่ วย: บาท)

One Report 2021
BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED

157

158

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

บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

บริ
บริษษัทัทบิบิซซิเนส
ิเนสออนไลน์
ออนไลน์จจำกัำกัดด(มหำชน)
(มหำชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย

งบกระแสเงิินสด

งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินนสด
สด

สำำ�หรัับปีีสิิ้้��นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สสำหรั
ำหรับบปีปีสิสิ้น้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธันนวำคม
วำคม2564
2564

(หน่ววย:ย:บาท)
บาท)
(หน่
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ

2564
2564

2563
2563

2564
2564

2563
2563

271,756,415
271,756,415

204,598,215
204,598,215

259,714,243
259,714,243

209,960,255
209,960,255

ค่ค่าาเสืเสื่ อ่อมราคาและค่
มราคาและค่าาตัตัดดจจาหน่
าหน่าายย

30,493,066
30,493,066

33,316,135
33,316,135

25,223,465
25,223,465

25,882,604
25,882,604

ขาดทุ
ขาดทุนนจากการด้
จากการด้ออยค่
ยค่าาของสิ
ของสินนทรั
ทรัพพย์ย์ททางการเงิ
างการเงินน(โอนกลั
(โอนกลับบ))

(11,701,105)
(11,701,105)

6,707,473
6,707,473

(8,803,909)
(8,803,909)

6,707,473
6,707,473

ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงขาดทุ
ขาดทุนนจากเงิ
จากเงินนลงทุ
ลงทุนนในการร่
ในการร่ววมค้
มค้าา

2,877,569
2,877,569

2,588,050
2,588,050

--

--

ส่ส่ววนแบ่
นแบ่งงกกาไรจากเงิ
าไรจากเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษทั ทั ร่ร่ววมม

(327,296)
(327,296)

(345,260)
(345,260)

--

--

สสารองผลประโยชน์
ารองผลประโยชน์รระยะยาวพนั
ะยะยาวพนักกงาน
งาน

3,482,391
3,482,391

2,084,324
2,084,324

3,380,617
3,380,617

2,002,261
2,002,261

4,298
4,298

(1,698)
(1,698)

3,525
3,525

(1,921)
(1,921)

--

(1,200,000)
(1,200,000)

--

(1,200,000)
(1,200,000)

ตัตัดดจจาหน่
าหน่าายภาษี
ยภาษีเงิเงินนได้
ได้หหกั กั ณณทีที่จ่จ่า่ายย

200,186
200,186

--

--

--

กกาไรจากการจ
าไรจากการจาหน่
าหน่าายอุ
ยอุปปกรณ์
กรณ์

(74,481)
(74,481)

(12,733)
(12,733)

(69,831)
(69,831)

(12,733)
(12,733)

1,135
1,135

--

1,135
1,135

--

รายได้
รายได้เงิเงินนปัปันนผล
ผล

(27,562,500)
(27,562,500)

(26,337,500)
(26,337,500)

(27,922,500)
(27,922,500)

(27,337,500)
(27,337,500)

ต้ต้นนทุทุนนทางการเงิ
ทางการเงินน

1,630,891
1,630,891

1,922,329
1,922,329

1,256,915
1,256,915

1,496,301
1,496,301

รายได้
รายได้ททางการเงิ
างการเงินน

(1,206,562)
(1,206,562)

(1,532,022)
(1,532,022)

(1,145,393)
(1,145,393)

(1,503,950)
(1,503,950)

269,574,007
269,574,007

221,787,313
221,787,313

251,638,267
251,638,267

215,992,790
215,992,790

ลูลูกกหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น

43,631,260
43,631,260

(21,190,856)
(21,190,856)

38,449,885
38,449,885

(27,959,640)
(27,959,640)

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียยนอื
นอื่น่น

12,925,418
12,925,418

2,363,706
2,363,706

6,726,935
6,726,935

4,954,641
4,954,641

21,599
21,599

(1,200,947)
(1,200,947)

21,300
21,300

(1,341,222)
(1,341,222)

เจ้เจ้าาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าาและเจ้
และเจ้าาหนี
หนี้ อ้ อื่นื่น

33,480,176
33,480,176

15,902,995
15,902,995

21,826,305
21,826,305

17,471,916
17,471,916

ค่ค่าาสิสิททธิธิปประโยชน์
ระโยชน์คคา้ า้ งจ่งจ่าายย

(16,991,176)
(16,991,176)

273,591
273,591

(16,991,176)
(16,991,176)

273,591
273,591

(275,693)
(275,693)

1,368,659
1,368,659

(269,061)
(269,061)

1,800,799
1,800,799

(3,929,373)
(3,929,373)

--

(3,929,373)
(3,929,373)

--

338,436,218
338,436,218

219,304,461
219,304,461

297,473,082
297,473,082

211,192,875
211,192,875

(35,354,748)
(35,354,748)

(19,032,383)
(19,032,383)

(34,071,152)
(34,071,152)

(18,353,902)
(18,353,902)

303,081,470
303,081,470

200,272,078
200,272,078

263,401,930
263,401,930

192,838,973
192,838,973

กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจำกกิ
สดจำกกิจจกรรมด
กรรมดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
กกาไรก่
าไรก่ออนภาษี
นภาษี
รายการปรั
รายการปรับบกระทบยอดก
กระทบยอดกาไรก่
าไรก่ออนภาษี
นภาษีเป็เป็นเงิ
นเงินนสดรั
สดรับบ(จ่(จ่าาย)ย)
จากกิ
จากกิจจกรรมด
กรรมดาเนิ
าเนินนงาน:
งาน:

ขาดทุ
ขาดทุนน(ก(กาไร)จากอั
าไร)จากอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนที
นที่ย่ยงั งั ไม่
ไม่เกิเกิดดขึขึ้ น้ นจริจริงง
สสารองจากการประมาณการหนี
ารองจากการประมาณการหนี้ ส้ สิ นิ นลดลง
ลดลง

ขาดทุ
ขาดทุนนจากการตั
จากการตัดดจจาหน่
าหน่าายสิ
ยสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตวั วั ตน
ตน

กกาไรจากกิ
าไรจากกิจจกรรมด
กรรมดาเนิ
าเนินนงานก่
งานก่ออนการเปลี
นการเปลี่ย่ยนแปลงใน
นแปลงใน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์แและหนี
ละหนี้ ส้ สิ นิ นดดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ดดาเนิ
าเนินนงานลดลง(เพิ
งานลดลง(เพิ่ม่มขึขึ้ น้ น):):

สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวีเวียยนอื
นอื่น่น
หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นดดาเนิ
าเนินนงานเพิ
งานเพิ่ม่มขึขึ้ น้ น(ลดลง):
(ลดลง):

หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นหมุ
หมุนนเวีเวียยนอื
นอื่น่น
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์รระยะยาวของพนั
ะยะยาวของพนักกงานจ่
งานจ่าายย
เงิเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมด
กรรมดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
จ่จ่าายภาษี
ยภาษีเงิเงินนได้
ได้
เงิเงินนสดสุ
สดสุททธิธิจจำกกิ
ำกกิจจกรรมด
กรรมดำเนิ
ำเนินนงำน
งำน
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่
นส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
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บริิษััท บิิซิิเนส ออนไลน์์ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

บริษบริ
ัท ษบิัทซิเบินสซิเออนไลน์
นส ออนไลน์
จำกัดจำกั(มหำชน)
ด (มหำชน)
และบริ
และบริ
ษัทย่ษอัทยย่อย
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสดน(ต่
สดอ)(ต่ อ)

สำำ�หรัับปีีสิิ้้��นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สำหรัสำหรั
บปี สิบ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ น31ทีธั่ 31
นวำคม
ธันวำคม
25642564

(หน่(หน่
วย: บาท)
วย: บาท)
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
25642564

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ

25632563

25642564

25632563

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจำกกิ
นสดจำกกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
น น
สิ นทรั
ย์ทพางการเงิ
นหมุนนหมุ
เวียนนอื
เพิ่นมขึเพิ้ น่มขึ้น
สิ นพทรั
ย์ทางการเงิ
เวีย่นนอื

(131,059,387)
(131,059,387)

(130,077,705)
(130,077,705)

(131,059,387)
(131,059,387)

(130,077,705)
(130,077,705)

เงินสดจ่
เงินสดจ่
ายสาาหรั
ยสาหรั
บเงินบลงทุ
เงินลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษทั ย่ษอทั ยย่อย

- -

- -

(5,000,000)
(5,000,000)

- -

เงินสดจ่
เงินสดจ่
ายสาาหรั
ยสาหรั
บสิ นบทรั
สิ นพทรั
ย์ทพางการเงิ
ย์ทางการเงิ
นไม่นหไม่
มุนหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น

(9,673,365)
(9,673,365)

(28,449,285)
(28,449,285)

(9,673,365)
(9,673,365)

(28,449,285)
(28,449,285)

เงินปัเงินนผลรั
ปันผลรั
บ บ

27,922,500
27,922,500

27,337,500
27,337,500

27,922,500
27,922,500

27,337,500
27,337,500

เงินสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
ายในการซื
ส่ วนปรั
บปรุบงปรุ
อาคารและอุ
งอาคารและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
้ อส่ ว้ อนปรั
เงินสดรั
เงินสดรั
บจากการจ
บจากการจ
าหน่าหน่
ายอุปายอุ
กรณ์
ปกรณ์

(6,844,808)
(6,844,808)

(7,177,243)
(7,177,243)

(6,692,429)
(6,692,429)

(6,782,142)
(6,782,142)

74,766
74,766

14,019
14,019

70,094
70,094

14,019
14,019

(20,907,025)
(20,907,025)

(5,807,426)
(5,807,426)

(15,949,723)
(15,949,723)

(4,123,817)
(4,123,817)

1,173,348
1,173,348

1,418,030
1,418,030

1,112,199
1,112,199

1,389,958
1,389,958

(139,313,971)
(139,313,971)

(142,742,110)
(142,742,110)

(139,270,111)
(139,270,111)

(140,691,472)
(140,691,472)

(17,000,000)
(17,000,000)

17,000,000
17,000,000

(17,000,000)
(17,000,000)

17,000,000
17,000,000

(4,252,501)
(4,252,501)

(4,125,484)
(4,125,484)

(3,269,700)
(3,269,700)

(3,172,039)
(3,172,039)

(20,450)
(20,450)

(37,750)
(37,750)

(20,450)
(20,450)

(37,750)
(37,750)

จ่ายเงิจ่านยเงิ
ปันนผล
ปั นผล

(184,533,587)
(184,533,587)

(139,415,706)
(139,415,706)

(184,533,587)
(184,533,587)

(139,415,706)
(139,415,706)

เงินสดสุ
เงินสดสุ
ทธิใทช้ ไธิปในกิ
ใช้ ไปในกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหำเงิ
ดหำเงิ
น น

(205,806,538)
(205,806,538)

(126,578,940)
(126,578,940)

(204,823,737)
(204,823,737)

(125,625,495)
(125,625,495)

เงินสดและรำยกำรเที
เงินสดและรำยกำรเที
ยบเท่ยบเท่
ำเงินำสดลดลงสุ
เงินสดลดลงสุ
ทธิ ทธิ

(42,039,039)
(42,039,039)

(69,048,972)
(69,048,972)

(80,691,918)
(80,691,918)

(73,477,994)
(73,477,994)

เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ยบเท่
าเงินาสด
เงินณสดวันณต้วันนปีต้นปี

168,969,719
168,969,719

238,018,691
238,018,691

130,009,092
130,009,092

203,487,086
203,487,086

เงินสดและรำยกำรเที
เงินสดและรำยกำรเที
ยบเท่ยบเท่
ำเงินำสด
เงินณสดวันณสิวั้นนปีสิ้นปี

126,930,680
126,930,680

168,969,719
168,969,719

49,317,174
49,317,174

130,009,092
130,009,092

52,880
52,880

1,927,080
1,927,080

52,880
52,880

1,927,080
1,927,080

- -

966,620
966,620

- -

966,620
966,620

78,404
78,404

70,021
70,021

78,404
78,404

70,021
70,021

เงินสดจ่
เงินสดจ่
ายในการซื
ายในการซื
วเตอร์
วเตอร์
้ อโปรแกรมคอมพิ
้ อโปรแกรมคอมพิ
ดอกเบี
ดอกเบี
้ ยรับ้ ยรับ
เงินสดสุ
เงินสดสุ
ทธิใทช้ ไธิปในกิ
ใช้ ไปในกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
น น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจำกกิ
นสดจำกกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหำเงิ
ดหำเงิ
น น
เงินกูเงิย้ นมื กูระยะสั
ย้ มื ระยะสั
นการเงิ
นการเงิ
นเพิน่มขึเพิ้ น่ม(ลดลง)
ขึ้น (ลดลง)
้ นจากสถาบั
้ นจากสถาบั
ชาระคื
ชาระคื
นเงินนต้เงินนของหนี
ต้นของหนี
ญญาเช่
ญญาเช่
า า
้ สินตามสั
้ สินตามสั
จ่ายดอกเบี
จ่ายดอกเบี
้ย ้ย

ข้ อมูข้ลอกระแสเงิ
มูลกระแสเงิ
นสดเปิ
นสดเปิ
ดเผยเพิ
ดเผยเพิ
ม่ เติม่ เติม
รายการที
รายการที
่ไม่เกี่ไ่ยม่วข้
เกี่ยอวข้
งกัอบงกั
เงินบสด
เงินสด
เจ้าหนี
เจ้า้ จหนี
ากการซื
สิ นพทรั
ย์ พย์
้ จากการซื
้ อสิ น้ อทรั
เจ้าหนี
เจ้า้ จหนี
ากการซื
วเตอร์
วเตอร์
้ จากการซื
้ อโปรแกรมคอมพิ
้ อโปรแกรมคอมพิ
เงินปัเงินนผลค้
ปันผลค้
างจ่าายเพิ
งจ่า่มยเพิ
ขึ้น่มขึ้น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นเป็ส่วนส่
นหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริิษััท บิิซิปิเระกอบงบกำรเงิ
นส ออนไลน์์ จำำน�รวม
กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมำยเหตุ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สำำ�หรัับปีีสิิ้้��นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท บิ ซิ เนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนซึ่ ง จัดตั้งและมี ภู มิ ล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมี ผู ถ้ ื อหุ้ น ส่ วนใหญ่ คือ บริ ษ ัท กลุ่ ม แอดวำนซ์ รี เสิ ร์ช จำกัด ซึ่ ง จดทะเบี ย นจัด ตั้ง ใน
ประเทศไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมำเลเซี ย บริ ษทั ฯดำเนิ นธุรกิจ
หลักในกำรให้บริ กำรและพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรเงินทั้งภำยในและต่ำงประเทศ และให้บริ กำร
ข้อมูลทำงธุรกิจต่ำงๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้คำปรึ กษำทำงธุรกิจรวมถึงกำร
บริ กำรด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูล โดยมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1023 อำคำรเอ็มเอส สยำม
ชั้น 28 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร
การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 บริ ษทั เคพเพล คอมมิวนิ เคชัน่ พีทีอี ลิมิเต็ด (“Keppel”) ซึ่ งเดิมเป็ นผูถ้ ือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ดำเนินกำรขำยหุ้นที่ถือทั้งสิ้ น 197,044,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 24.01 ของจำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ให้แก่ CTOS Holdings Sdn Bhd จำนวน 164,101,100 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยแล้วและขำยให้กรรมกำรของบริ ษทั ฯจำนวน 32,942,900 หุ้น คิดเป็ นร้อย
ละ 4.01 ของหุ ้นที่ ออกจำหน่ ำยแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มูลค่ำตอบแทนจำกกำรขำยหุ้ นทั้งหมดคิดเป็ น
มูลค่ำทั้งสิ้ นประมำณ 827.6 ล้ำนบำท

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อ ก ำหนดในประกำศกรมพั ฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิน ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิน ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จัด ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท บิ ซิ เนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
(ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ำ “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ย่อ ย (ซึ่ ง ต่อ ไปนี้ เรี ย กว่ำ “บริ ษ ัท ย่อย”) (รวมเรี ย กว่ำ
“กลุ่มบริ ษทั ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นในประเทศ

ให้บริ กำรข้อมูลธุรกิจ
ให้บริ กำรระบบโซเชียลบิซิเนส

ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
2564
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำมวิธี
รำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิ บ ัติน้ ี ไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
2
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับผูใ้ ช้
มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่ำกำรปรับ ปรุ งมำตรฐำนนี้ จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบ
กำรเงินของกลุ่มบริ ษทั

4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้จำกกำรให้บ ริ กำรบำรุ งรักษำระบบและรำยได้จำกกำรให้สิทธิ ในกำรเข้ำถึงซอฟต์แวร์ และข้อมูล
ออนไลน์ของบริ ษทั ฯรับรู ้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำ
รำยได้จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรตำมสั ญ ญำระยะยำว จะรั บ รู ้ ต ลอดช่ ว งเวลำที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรโดยพิ จ ำรณำตำม
ขั้นควำมสำเร็จของงำนบริ กำร ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั
รำยได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเรี ยกชำระตำมสัญญำแสดงไว้เป็ น “รำยได้คำ้ งรับ” ภำยใต้ลูกหนี้ กำรค้ำ
และลูกหนี้ อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้ กำรค้ำเมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ที่ จะได้รับ
ชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริ กำรเสร็จสิ้ นและลูกค้ำรับมอบงำน
จำนวนเงินที่กิจกำรได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงั มีภำระที่ตอ้ งโอนสิ น ค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ
แสดงไว้เป็ น “รำยได้รับล่วงหน้ำ” ภำยใต้เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่ งจะรับรู ้
เป็ นรำยได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่นรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเสร็ จสิ้น
รายได้ ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณ กับอัตรำดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ยกเว้นสิ น ทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลัง ที่จะนำมูลค่ำตำมบัญชี สุท ธิ ของสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิน (สุ ท ธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิน ที่ วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3
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เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 ต้นทุนกำรให้ บริกำรตำมสัญญำ
ต้นทุนกำรให้บริ กำรตำมสัญญำประกอบด้วยต้นทุนค่ำอุปกรณ์ ค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยอื่น ต้นทุนของสัญญำที่
ยังไม่เริ่ มรับรู ้รำยได้และสัญญำที่มีตน้ ทุนที่จ่ำยจริ งสู งกว่ำต้นทุนจำกกำรคำนวณตำมส่ วนของงำนที่แล้ว
เสร็ จจะแสดงไว้เป็ น “งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ” ซึ่ งรวมอยู่ในบัญชี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน และสำหรับสัญญำที่มีตน้ ทุนจำกกำรคำนวณตำมส่ วนของงำนที่แล้วเสร็ จมำกกว่ำต้นทุนที่
จ่ำยจริ งผลต่ำงดังกล่ำวจะแสดงไว้เป็ น “ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย” ซึ่ งรวมอยู่ในบัญ ชี เจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจำกัดในกำร
เบิกใช้
4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย กำรร่ วมค้ำและบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
4.5 ส่ วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ส่วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
อุปกรณ์และอื่น ๆ

5 - 10 ปี
3 - 5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะ
ไม่ไ ด้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์ รำยกำรผลก ำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์
นั้นออกจำกบัญชี
4
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4.6 สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่ อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ
สิ นทรัพย์น้ ันเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษ ทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธี กำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3, 5 และ 10 ปี

4.7 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.8 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่ สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมี มูลค่ำต่ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิง
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
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สินทรัพย์ สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพ ย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล ประมำณกำรต้นทุนในกำร
รื้ อถอนและกำรขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิง หรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

9

ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำหรื อรำคำทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดั งกล่ ำ วได้ รวมถึ ง กำรใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำ เสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิน้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิ กสัญ ญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญ ญำเช่ ำแสดงให้เห็ นว่ำกลุ่มบริ ษ ทั จะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิ ก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึ กค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กับดัชนี หรื ออัตรำเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์
หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำ
เช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำ นอกจำกนี้ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จะถู ก วัด มู ล ค่ ำ ใหม่ เมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ ยนแปลงอำยุสัญ ญำเช่ ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญ ญำเช่ ำ หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงในกำร
ประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุสัญ ญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับ ตั้ง แต่วนั ที่ สั ญ ญำเช่ ำเริ่ ม มี ผล หรื อสัญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
6
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4.9 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุล เงินที่ใช้และวัด
มูลค่ำในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ น บำทโดยใช้อัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำ เป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรำยกำรองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น จนกว่ำจะมี
กำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นออกไป
4.10 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของส่ วนปรับปรุ งอำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ น ทรั พ ย์ กลุ่ มบริ ษ ทั ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่ กิ จกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรั พ ย์และ
คำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพ
ตลำดปัจจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำ
อยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด
ซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์
หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พ ย์ มี ข้อบ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรั พย์ที่ รับรู ้ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมำณมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรั พย์น้ ัน และจะกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำที่ รับรู ้ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
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4.11 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับ โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุใดจะเกิดขึ้นก่อน
4.12 สำรองต้นทุนในกำรรื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของประมำณกำร
ต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่จะเกิดขึ้น ประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของรำคำ
ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ และตัดจำหน่ ำยโดยวิธี เส้ นตรงตำมระยะเวลำที่ คำดว่ำ จะท ำกำรรื้ อถอน
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอนที่รับรู ้คิดมำจำกประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอนในอนำคต โดยมีสมมติฐำน
ต่ำง ๆ เช่น ระยะเวลำในกำรรื้ อถอน อัตรำเงินเฟ้อในอนำคตและอัตรำคิดลด เป็ นต้น
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว และมี ค วำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ น อนว่ำ กลุ่ม บริ ษ ัท จะเสี ยทรัพ ยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ ำยให้กับหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.15 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรั พย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำ นกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ป ระกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่ม บริ ษ ทั จัด ประเภทสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ณ วันที่รั บ รู ้รำยกำรเริ่ ม แรก เป็ นสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิน ที่
วัด มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ ำย สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ว ดั มู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมูลค่ำ
ยุติ ธ รรมผ่ำนก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จอื่ น และสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที ่ ว ดั มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่ อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ดังกล่ำววัดมูล ค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมิ นกำร
ด้อยค่ ำ ทั้งนี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ด ขึ้น จำกกำรตัด รำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อ กำรด้อยค่ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารหนี้)
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
เงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
ทั้งนี้ รำยได้ดอกเบี้ ย กำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหรื อกำรโอน
กลับ รำยกำรผลขำดทุ น นั้น จะรั บ รู ้ ใ นส่ วนของก ำไรหรื อ ขำดทุ น และค ำนวณด้วยวิธี ก ำรเช่ น เดี ย วกับ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมอื่น ๆ
จะรับรู ้ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เ คยรับรู ้ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนเข้ำไปยังส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมีกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ตราสารทุน)
ณ วันที่รับรู ้รำยกำรวันแรก กลุ่มบริ ษทั สำมำรถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เป็ นตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยไม่ สำมำรถ
เปลี่ยนกำรจัดประเภทในภำยหลังได้ ทั้งนี้ กำรจัดประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็ นรำยตรำสำร
ผลกำไรและขำดทุนที่รับรู ้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของสิ นทรัพย์ท ำงกำรเงินนี้ จะไม่สำมำรถโอนไป
รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนได้ในภำยหลัง
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดังกล่ำวถือเป็ นรำยได้อื่นในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นกำร
ได้รับคืนของต้นทุนกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอย่ ำงชัดเจน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรนั้นในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
นอกจำกนี้ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ไม่มีขอ้ กำหนดให้ประเมินกำรด้อยค่ำ
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สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ค้ำ เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งกลุ่ม บริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำ ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษ ทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้ สิ นตรำสำรอนุ พ นั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกส ำหรับหนี้ สินทำงกำรเงิ น ด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้ สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัด
รำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมหรื อ
ต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หรื อตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินในวันเข้ำทำรำยกำร ซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกมัด
ที่จะซื้อหรื อขำยสิ นทรัพย์น้ นั สำหรับกำรซื้อหรื อกำรขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมปกติ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ใ้ ห้ กู้ร ำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำงกัน อย่ ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ และคิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ โดยกระแสเงินสดที่คำด
ว่ำจะได้รับ รวมถึ งกระแสเงินสดที่ได้มำจำกขำยหลักประกันที่ ถือไว้ หรื อส่ วนปรับปรุ งด้ำนเครดิตอื่น ๆ
ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขตำมสัญญำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อมี กำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตหรื อมีกำรผิดสัญญำ
เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริ ษทั อำจพิจำรณำ
ว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนยั สำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ
และรำยได้คำ้ งรับ ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้
กำรค้ำและรำยได้คำ้ งรับ
กำรคำนวณผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นข้ำงต้น อ้ำงอิ งจำกข้อมูล ผลขำดทุน ด้ำนเครดิ ตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
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4.16 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่ อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิดขึ้นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก ำหนดให้ ต้องวัดมูล ค่ำด้วยมูล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่ มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่แน่ น อนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำบริกำรระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมสัญญำระยะยำวโดยอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนบริ กำร
ตำมสัญญำเมื่อกิจกำรสำมำรถประมำณผลของงำนบริ กำรตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ขั้นควำมสำเร็ จของ
งำนบริ กำรถูกกำหนดโดยพิจำรณำจำกอัตรำส่วนของบริ กำรที่ให้จนถึงปัจจุบนั เทียบกับบริ กำรทั้งสิ้ นที่ตอ้ ง
ให้โดยผูบ้ ริ ห ำรโครงกำร ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิ จในกำรประมำณขั้น ควำมส ำเร็ จของงำน
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจำกผูบ้ ริ หำรโครงกำร
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ประมำณกำรต้นทุนโครงกำรตำมสั ญญำระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั ประมำณกำรต้นทุนงำนโครงกำรตำมสัญญำระยะยำวของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของ
ลักษณะงำนโครงกำรและนำมำคำนวณจำนวนและมูลค่ำของอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในโครงกำรดังกล่ำว รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ตอ้ งใช้ในกำรให้บริ ก ำรตำมสัญญำจนแล้วเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของ
กำรเปลี่ ยนแปลงรำคำอุ ปกรณ์ และค่ ำใช้จ่ำยอื่น ๆ บริ ษ ทั ฯจะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้น ทุ นอย่ำง
สม่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ประมำณกำรค่ำปรับจำกงำนล่ำช้ ำ
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสัญญำ
บริ กำรระยะยำวแต่ละสัญ ญำโดยพิจำรณำจำกควำมเป็ นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ กำรล่ำช้ำ และเชื่อ มัน่ ว่ำ
ประมำณกำรหนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้ในบัญชี เพียงพอ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อย่ำงไรก็ตำม
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้มีกำรประมำณกำรไว้
สัญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทใน
ฐานะผู้เช่ า
ในกำรก ำหนดอำยุสั ญ ญำเช่ ำ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรประเมิ น ว่ำกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำโดย
คำนึ งถึงข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ ทำให้เกิ ดสิ่ งจู งใจทำงเศรษฐกิ จสำหรั บกลุ่ม
บริ ษทั ในกำรใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่ วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในกำรคิดลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ำยในกำรกูย้ ืมเงินที่จำเป็ นเพื่อให้ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่ มีมูลค่ำใกล้เคียงกับ สิ นทรัพ ย์สิ ทธิ กำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิ จที่ คล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ำยคลึง
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ค ำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ ง ถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนำคต
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มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเที ยบเคี ยงกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ ำงชั่วครำวและขำดทุ น นั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้อ งประมำณกำรว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติ ฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ ต ำมที่ ต กลงกัน ระหว่ำ งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน เหล่ ำ นั้ น
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ค่ำบริ กำรรับ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

-

-

13

10

ต้นทุนงำนบริ กำร

-

-

1

3

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ

-

-

-

1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุในสัญญำ
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
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รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำบริ กำรรับ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

39

37

39

36

14

13

13

12

ต้นทุนงำนบริ กำร

8

7

6

3

ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
เงินปันผลรับ

2

2

2

2

28

26

28

26

ค่ำบริ กำรจ่ำย
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำตลำด, ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม,
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุ
ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด, รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำตลำด
ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนี้อื่น กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำร
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 19)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/
หรื อกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนี้อื่น กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563

-

-

4,938

1,232

9,812

13,803

9,783

9,820

9,812

13,803

14,721

11,052

-

-

872

666

5,146

6,567

4,987

6,517

5,146

6,567

5,859

7,183
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
23.7
22.9
0.6
0.6
24.3
23.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
23.7
22.9
0.5
0.5
24.2
23.4

งบกำรเงินรวม
2564
2563
67
179
126,864
168,791
126,931
168,970

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
57
149
49,260
129,860
49,317
130,009

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มบริ ษทั มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี
(2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี )
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ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้คำ้ งรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

4,630

3,023

8,267

3,629

3,736
8,366

3,410
6,433

3,736
12,003

3,410
7,039

30,370

55,018

27,433

54,641

13,309
189
101
43,969
(249)
43,720
52,086

29,555
1,528
826
86,927
(5,487)
81,440
87,873

13,046
189
101
40,769
(249)
40,520
52,523

29,220
1,528
826
86,215
(5,487)
80,728
87,767

2
1,063
41,008
383
4,032
46,488
46,488
98,574

6,704
38,418
666
3,273
49,061
(6,463)
42,598
130,471

2
2,363
40,475
355
3,617
46,812
46,812
99,335

2,357
37,771
1,656
2,963
44,747
(3,566)
41,181
128,948
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น
ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือปลำยปี
9.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
11,950
5,242
(11,701)
249

6,708
11,950

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
9,053
2,345
(8,804)
249

6,708
9,053

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในเงินฝำกประจำประเภท 6 เดือน จำนวน 281.10 ล้ำนบำท
ซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 - 0.60 ต่อปี (31 ธันวำคม 2563: 150.04 ล้ำนบำท ซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ
0.30 - 0.55 ต่อปี )

10. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งำนระหว่ำงทำตำมสัญญำ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
24,792
33,486
5,926
10,358
30,718
43,844

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
24,792
33,486
2,346
379
27,138
33,865

11. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2564 บริ ษัท ฯได้ น ำเงิ น ฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวนประมำณ 14.20 ล้ำ นบำท
(2563: 14.20 ล้ำนบำท) ไปวำงไว้กับ ธนำคำรสองแห่ ง เพื่ อค้ ำประกัน วงเงิน เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นำคำรและ
หนังสื อค้ ำประกันที่ ธนำคำรออกให้ในนำมของบริ ษ ทั ฯเพื่อกำรค้ ำประกันกำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำร ซึ่ ง
เป็ นไปตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
2564
2563
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จำกัด
บริ ษทั อีคำร์ทสตูดิโอ จำกัด
บริ ษทั เพียร์ พำวเวอร์ จำกัด
บริ ษทั เอไอ แล็บ จำกัด
บริ ษทั ครี เดน เอเชีย จำกัด
รวมตรำสำรทุนที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
พันธบัตรรัฐบำล
รวมสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

314,703
1,600
16,312
783
1,126
334,524

302,330
950
18,755
150
13,000
335,185

9,151
343,675

335,185

ตรำสำรทุนที่กำหนดให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตรำ
สำรทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำเป็ นกำรลงทุนในเชิงกลยุทธ์
ในระหว่ำงปี 2564 บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจำกบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชำติ จำกัด จำนวน 27.6 ล้ำนบำท
(2563: 26.3 ล้ำนบำท)
13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2564
2563
2,000
35,000

2,000
30,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100
100
100

รำคำทุน
2564

2563

2,000
35,000
37,000

2,000
30,000
32,000

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2564
2563
-

-
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แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
เมื่อวันที่ 23 สิ งหำคม 2564 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั บีโอแอล ดิ จิตอล จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) มี
มติ อนุ ม ัติให้เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนจำกเดิ มจำนวน 30 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,000,000 หุ้น มู ลค่ ำหุ้น ละ 10
บำท) เป็ นจำนวน 40 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) โดยกำรออกจำหน่ ำยหุ้น
สำมัญจำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2564 บริ ษทั ฯจ่ำยชำระเงินลงทุนในบริ ษทั บีโอแอล ดิจิตอล จำกัดเพิ่มจำนวน 5 ล้ำน
บำท (หุน้ สำมัญ 1,000,000 หุ้น เรี ยกชำระแล้วหุ้นละ 5 บำท) โดยบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนทุนออกจำหน่ำย
และเรี ยกชำระเพิ่มเติมดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2564
14. เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
14.1 รำยละเอียดของกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำ

กำรร่ วมค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด ให้บริ กำรข้อมูลเพื่อ
กำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
50

50

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
10,772

12,217

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชีตำม
วิธีรำคำทุน
2564
2563
15,500

15,500

เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั CRIF S.p.A ได้ร่วมกันจัดตั้งบริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น
จำกัด (“บริ ษทั ร่ วมทุน”) ในประเทศเวียดนำม โดยบริ ษทั ร่ วมทุนดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ โดยบริ ษทั ฯมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50
14.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวมและ
รับรู ้เงินปันผลรับจำกกิจกำรดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี้

กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จำกัด

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งขำดทุนจำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
อื่นจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
ในระหว่ำงปี
ในระหว่ำงปี
2564
2563
2564
2563
(2,878)
(2,588)
1,433
83

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2564
2563
-
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14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
2563

2564

บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่ วนตำมวิธีส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ

21,038
659
49
(201)
21,545
50%
10,772
10,772

24,052
419
88
(125)
24,434
50%
12,217
12,217

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: พันบำท)
2563

2564

บริษัท บิซิเนส อินฟอร์ เมชั่น จำกัด
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ขำดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

13
(402)
(5,366)
(5,755)
(5,755)

22
(94)
(5,104)
(5,176)
(5,176)

15. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
15.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั เอบิคส์
ให้เช่ำอำคำร
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
สำนักงำน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
20

20

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
30,527

30,560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2564
2563
30,000

30,000
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15.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกำไรจำกกำรลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมและรั บรู ้เงินปั นผล
รับจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดังนี้

บริ ษทั
บริ ษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไรจำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่ำงปี
2564
2563
327
345

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่ำงปี
2564
2563
360
1,000

15.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน
สัดส่ วนตำมส่ วนได้เสี ยของกิจกำร ในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่ วม

(หน่วย: พันบำท)
บริ ษทั เอบิคส์
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2564
2563
3,907
3,961
148,915
149,040
(185)
(201)
152,637
152,800
20%
20%
30,527
30,560
30,527
30,560

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้
กำไร

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2,667
2,777
1,636
1,726
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16. ส่ วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

งบกำรเงินรวม
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2563
13,390
10,104
83,685
14,375
ซื้อเพิ่ม
773
113
3,933
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2563
24,734
12,056
84,156
14,375
ซื้อเพิม่
495
4,376
จำหน่ำย
(413)
(2,415)
446
โอนเข้ำ (ออก)
24,734
12,138
86,563
14,375
31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2563
303
5,735
67,035
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,467
1,375
8,562
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
2,770
7,110
72,137
9,105
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
3,522
1,549
8,437
2,830
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(413)
(2,415)
ที่จำหน่ำย
6,292
8,246
78,159
11,935
31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
21,964
4,946
12,019
5,270
31 ธันวำคม 2563
18,442
3,892
8,404
2,440
31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จำนวน 8.5 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2564 (จำนวน 7.6 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

9,308
3,449
(12,410)
347
99
(446)
-

130,862
8,268
(3,462)
135,668
4,970
(2,828)
137,810

-

79,303
15,279

-

(3,460)
91,122
16,338

-

(2,828)
104,632

347
-

44,546
33,178
15,279
16,338
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

อุปกรณ์
สำนักงำน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

รำคำทุน
1 มกรำคม 2563
9,897
9,351
78,111
14,375
ซื้อเพิ่ม
773
113
3,553
จำหน่ำย
(3,462)
10,571
1,839
โอนเข้ำ(ออก)
31 ธันวำคม 2563
21,241
11,303
78,202
14,375
ซื้อเพิม่
495
4,223
จำหน่ำย
(413)
(2,362)
446
โอนเข้ำ(ออก)
21,241
11,385
80,509
14,375
31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2563
179
5,521
62,628
6,230
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2,125
1,261
7,802
2,875
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(3,460)
ที่จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2563
2,304
6,782
66,970
9,105
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
3,181
1,446
7,737
2,831
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วน
(413)
(2,362)
ที่จำหน่ำย
5,485
7,815
72,345
11,936
31 ธันวำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
18,937
4,521
11,232
5,270
31 ธันวำคม 2563
15,756
3,570
8,164
2,439
31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จำนวน 7.8 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2564 (จำนวน 7.0 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนบริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

(หน่วย: พันบำท)
สิ นทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

9,307
3,449
(12,410)
346
100
(446)
-

121,041
7,888
(3,462)
125,467
4,818
(2,775)
127,510

-

74,558
14,063

-

(3,460)
85,161
15,195

-

(2,775)
97,581

346
-

40,306
29,929
14,063
15,195

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่ มบริ ษ ัท มี อุ ป กรณ์ จ ำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ ย งั ใช้งำนอยู่
มู ลค่ ำตำมบัญ ชี ก่ อนหั กค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์ดังกล่ ำว มี จ ำนวนเงิ นประมำณ 65.90 ล้ำนบำท
(เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 64.50 ล้ำนบำท) (2563: 60.56 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 59.47 ล้ำนบำท))
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
โปรแกรม
พัฒนำ
คอมพิวเตอร์
31 ธันวำคม 2564
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำง
โปรแกรม
พัฒนำ
คอมพิวเตอร์
รวม

รวม

161,804
(116,471)
45,333

3,116
3,116

164,920
(116,471)
48,449

136,737
(98,577)
38,160

-

136,737
(98,577)
38,160

162,587
(129,861)
32,726

6,178
6,178

168,765
(129,861)
38,904

140,266
(115,221)
25,045

5,274
5,274

145,540
(115,221)
30,319

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิตน้ ปี
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำง
พัฒนำ
ตัดจำหน่ำยสำหรับปี - มูลค่ำสุทธิตำม
บัญชี ณ วันที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
38,904
46,462
8,532
1,711

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
30,319
34,215
6,077
933

11,409

5,007

8,906

4,103

(1)
(10,395)
48,449

(14,276)
38,904

(1)
(7,141)
38,160

(8,932)
30,319
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18. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวม

BIBOR + 2.75%

งบกำรเงินรวม

2564

2563
-

17,000
17,000

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563
-

17,000
17,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินค้ ำประกันโดยลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั ฯ
19. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนโครงกำรค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2564
2563
256
363
1,669
1,083
635
378
62,285
45,310
1,890
1,653
34,997
30,786
1,356
3,079
6,498
6,281
1,009
1,094
81,627
71,553
192,222
161,580

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
256
363
1,669
1,083
652
378
47,876
41,795
1,890
1,650
32,613
28,859
1,196
3,032
6,220
5,407
1,865
1,760
72,089
63,010
166,326
147,337
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20. สัญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 3 - 9 ปี
20.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ป
ได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร
32,027
(3,760)
28,267
(3,760)
24,507

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร อำคำรและส่วน
ปรับปรุ งอำคำร
24,976
(2,888)
22,088
(2,887)
19,201

20.2 หนีส้ ินตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
26,242
30,495
(4,248)
(5,655)
21,994
24,840
(3,066)
(2,850)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
20,177
23,447
(3,266)
(4,350)
16,911
19,097
(2,357)
(2,191)

18,928

14,554

21,990

16,906
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กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี ห นี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ำยค่ำเช่ำ
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
24,840
27,325
1,407
1,640
(4,253)
(4,125)
21,994
24,840

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
19,097
21,010
1,084
1,259
(3,270)
(3,172)
16,911
19,097

กำรวิเครำะห์ก ำรครบก ำหนดของจำนวนเงินที่ ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูล อยู่ในหมำยเหตุ 34
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
20.3 ค่ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำที่รับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
3,760
3,760
1,407
1,640

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,887
2,888
1,084
1,259

20.4 อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 4.25
ล้ำนบำท (2563: 4.12 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.27 ล้ำนบำท (2563: 3.17 ล้ำนบำท))
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21. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

2564
20,220

2563
18,136

2564
19,789

2563
17,787

1,793
542
1,148

1,598
486
-

1,703
530
1,148

1,526
476
-

768

-

589

-

1,300
(171)
(3,929)
21,671

20,220

1,306
(319)
(3,929)
20,817

19,789

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่มีกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน
1 ปี ข้ำงหน้ำ (2563: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 11-19 ปี (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 11 ปี ) (2563: 10 ปี เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 10 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2.16 - 2.89
2.68
4.4 - 6.8
4.0 - 7.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2.16
2.68
4.4 - 6.8
4.0 - 7.5

30

190

แบบ 56 – 1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,816)
2,068
(1,689)
1,915
1,638
(1,478)
1,505
(1,364)

(หน่วย: พันบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(1,477)
1,673
(1,411)
1,593
1,797
(1,615)
1,757
(1,581)

22. สำรองต้นทุนในกำรรื้อถอน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

3,067
196

2,331
150

ดอกเบี้ยที่รับรู ้

3,263
202

2,481
153

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

3,465

2,634

ดอกเบี้ยที่รับรู ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ ป ระมำณกำรหนี้ สิ น ส ำหรั บ ต้น ทุ น ในกำรรื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ส ำนัก งำนของกลุ่ ม บริ ษ ัท
เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรรื้ อถอนและอุปกรณ์สำนักงำนภำยหลังจำกสิ้ นสุ ดสัญญำเช่ำพื้นที่
ในอำคำรสำนักงำน
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23. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุ ทธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดัง กล่ ำ วไม่ ส ำมำรถน ำไปจ่ ำยเงิ น ปั น ผลได้ ซึ่ งในปั จจุ บัน บริ ษ ัท ฯได้จัด สรรส ำรองตำม
กฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
24. รำยได้จำกกำรให้ บริกำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรของกลุ่มบริ ษทั แบ่งตำมลักษณะกำรให้บริ กำรได้ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมูล
ข่ำวสำรธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
216,182
รำยได้ค่ำใช้บริ กำรระบบตำมโครงกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน
87,298
304,523
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่น
608,003
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร
จังหวะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้
รับรู ้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
รับรู ้รำยได้ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รวมรำยได้จำกกำรให้บริ กำร

218,564
389,439
608,003

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

209,296

221,384

212,390

88,472
297,811
595,579

87,298
227,981
536,663

87,022
235,803
535,215

225,789
369,790
595,579

156,088
380,575
536,663

175,725
359,490
535,215

รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้สำหรับภำระที่ยังปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีรำยได้ที่รับรู ้ในอนำคตสำหรับภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น
(หรื อยังไม่ เสร็ จ สิ้ น บำงส่ วน) ของสั ญ ญำที่ ท ำกับ ลู ก ค้ำจำนวน 130.0 ล้ำนบำท (2563: 192.2 ล้ำนบำท)
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็จสิ้นภำยใน 2 - 5 ปี
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25. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

ต้นทุนกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ต้นทุนงำนโครงกำร
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำที่ปรึ กษำ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำบริ กำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด
ค่ำไฟฟ้ำ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
80,600
90,108
88,740
103,555
116,595
117,089
16,197
15,686
20,098
19,039
10,395
14,276
4,447
3,978
6,991
2,259
3,598
3,624

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
45,860
54,380
88,740
103,555
100,606
100,847
16,197
15,686
18,082
16,951
7,141
8,932
3,461
3,367
6,160
1,878
3,436
3,455

26. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

36,799

28,273

32,400

27,925

1,747

(2,172)

1,699

(1,967)

38,546

26,101

34,099

25,958
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ :
(ขำดทุน)กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(237)

2,249

(237)

2,249

(379)
(616)

2,249

(315)
(552)

2,249

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 28)
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่รับรู ้
รำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
271,756
204,598

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
259,714
209,960

20%
54,351

20%
40,920

20%
51,943

20%
41,992

(12,358)
2,067
(5,585)
1,184
(1,113)
(15,805)

(12,310)
1,273
(5,468)
3,037
(1,351)
(14,819)

(12,358)
(5,585)
1,124
(1,025)
(17,844)

(12,310)
(5,468)
2,997
(1,253)
(16,034)

38,546

26,101

34,099

25,958
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดทุนของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม - ซอฟท์แวร์
สำรองต้นทุนในกำรรื้ อถอน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สัญญำเช่ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
รวม
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภำษีเงิ นได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
4,152
1,132
560
694
4,333
10,871

4,152
2,892
680
652
4,045
12,421

4,152
1,132
527
4,163
9,974

4,152
2,892
496
3,958
11,498

(176)
(42,379)
(42,555)
(31,684)

(358)
(42,616)
(42,974)
(30,553)

(131)
(42,379)
(42,510)
(32,536)

(271)
(42,616)
(42,887)
(31,389)

852
(32,536)
(31,684)

836
(31,389)
(30,553)

(32,536)
(32,536)

(31,389)
(31,389)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 16.03 ล้ำนบำท (2563:
12.76 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุดระยะเวลำ
กำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565 ถึงปี 2569
27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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28. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษภำษีจำกกรมส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ ม
กำรลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ ม ัติของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นภำยใต้เงื่ อนไขต่ำง ๆ ที่ กำหนดไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
รำยละเอียด

1.
2.

3.

บริษัทฯ

บริษัท บีโอแอล
ดิจิตอล จำกัด
(บริษัทย่อย)
60-0193-1-00-2-0
14 กุมภำพันธ์ 2560
ซอฟต์แวร์

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2423(7)/2556
ลงวันที่
9 ตุลำคม 2556
เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
ซอฟต์แวร์
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลสำหรับกำไรสุ ทธิที่
8 ปี
5 ปี
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม (นับ
(จะหมดอำยุในวันที่
(จะหมดอำยุในวันที่
แต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น)
15 ธันวำคม 2565)
31 มีนำคม 2566)
นอกจำกนี้ยงั สำมำรถนำผลขำดทุนสะสมซึ่งเกิดขึ้น
ระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมำหัก
ออกจำกกำไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่ได้รับ
ยกเว้นภำยในเวลำ 5 ปี โดยจะหักจำกกำไรสุ ทธิของปี
ใดปี หนึ่งหรื อหลำยปี ก็ได้
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
กำรส่งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุ คลนั้น
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรที่นำเข้ำมำ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ ตลอดระยะเวลำที่ได้รับ
ใช้ในกำรผลิตตำมจำนวนที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรส่งเสริ ม
กำรส่งเสริ ม
อนุมตั ิ
วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
16 ธันวำคม 2557
1 เมษำยน 2561
(วันที่มีผลบังคับใช้ตำม (วันที่มีผลบังคับใช้ตำม
สัญญำฉบับแรก)
สัญญำฉบับแรก)
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รำยได้ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ทั ย่อยจำแนกตำมกิ จกำรที่ ไ ด้รับ กำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ น และไม่ ไ ด้รับ กำร
ส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

ส่วนของรำยได้ที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ส่วนของรำยได้ที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
รวมรำยได้จำกกำรบริ กำร

งบกำรเงินรวม
2564
2563
87,298
88,472
520,705
507,107
608,003
595,579

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
87,298
87,022
449,365
448,193
536,663
535,215

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
กลุ่ม บริ ษ ทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลัก ในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ รำยงำนเพี ยงส่ วนงำนเดี ยวคื อ กำรให้บริ ก ำรและ
พัฒนำระบบข้อมู ลข่ำวสำรทำงกำรเงินและให้บริ กำรข้อมูลต่ำงๆ โดยระบบคอมพิ วเตอร์ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ และดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิ ศำสตร์ เดียวคือประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำร
วัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้และกำไรจำกกำรดำเนินงำนตำมที่แสดง
ไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และสิ น ทรัพย์ท้ งั หมดที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึ งถือเป็ นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกค้ำรำยใหญ่ที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
ของกิจกำร
30. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และจะ
จ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2564
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงิ นสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.5 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3.1 ล้ำนบำท)
(2563: 3.2 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 2.9 ล้ำนบำท))
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31. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ดำเนินงำนปี 2562
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อ
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
วันที่ 14 สิ งหำคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2563
ที่ประชุมสำมัญประจำปี ผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 30 มีนำคม
2564
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับผลกำร ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเมื่อ
ดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564
วันที่ 5 สิ งหำคม 2564
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2564
รวมเงินปันผลที่จ่ำยในปี 2564

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำย
(บำทต่อหุ้น)

73.85

0.090

65.64
139.49

0.080
0.170

94.36

0.115

90.25
184.61

0.110
0.225

เงินปันผลงวดสุ ดท้ำยสำหรับปี 2563

32. ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภำระผูก พัน และหนี้ สิ น ที่ อำจจะเกิ ด ขึ้ น ในภำยหน้ำ
นอกเหนือจำกที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอื่นดังนี้
32.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำบริกำร
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่งหนึ่ง เพื่อให้ได้สิทธิในกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรให้บริ กำร
ข้อมู ลข่ ำวสำรธุ รกิ จโดยระบบคอมพิ วเตอร์ ออนไลน์ และเมื่ อวันที่ 23 เมษำยน 2555 บริ ษทั ฯได้ต่ออำยุ
สัญญำกับหน่วยงำนรำชกำรแห่ งหนึ่ งออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิในกำรดำเนิ นกำร
ตำมโครงกำรให้บริ กำรข้อมูลข่ำวสำรธุ รกิจโดยระบบคอมพิ วเตอร์ ออนไลน์ส่งผลให้สัญญำดังกล่ำวไป
สิ้ นสุ ดเดือนธันวำคม 2563 รวมทั้งได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่ วมมือกำรให้บ ริ กำรเผยแพร่ ขอ้ มูล
ธุรกิจเพิ่มเติม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซึ่ งจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมเป็ น
สัดส่ วนร้อยละคงที่ของรำยได้หรื อจำนวนเงินขั้นต่ำตำมสัญญำในแต่ละปี ตลอดอำยุของสัญญำและบันทึก
ข้อตกลงเพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ต่ อ มำในเดื อ นสิ ง หำคม 2563 บริ ษ ัท ฯได้เข้ำท ำสั ญ ญำฉบับ ใหม่ กับ หน่ ว ยรำชกำรแห่ งดังกล่ ำวโดยมี
ระยะเวลำ 5 ปี เพื่ อให้ ได้สิ ทธิ ในกำรดำเนิ น กำรตำมโครงกำรให้บ ริ ก ำรข้อมู ลข่ ำวสำรธุ ร กิ จโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ โดยสัญญำฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้แทนสัญญำฉบับเดิ มนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม
2564 เป็ นต้นไป
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ในเดือนกรกฎำคม 2564 บริ ษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทำกำรต่อสัญญำค่ำสิ ทธิ
กับบริ ษทั ในต่ำงประเทศสองแห่งเพื่อให้ได้รับสิ ทธิในกำรให้บริ กำรแก่ลูกค้ำ โดยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยม
ตำมที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้เป็ นเวลำ 5 ปี
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำที่เกี่ยวกับต้นทุนค่ำบริ กำรอื่นๆ กับบริ ษทั หลำยแห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำบริ กำรดังกล่ำว มี กำหนด
จ่ำยชำระดังนี้

จ่ำยชำระภำยใน
ภำยใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
22.82
20.91

12.94
10.20

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
19.71
16.85

12.58
10.16

32.2 ภำระผูกพันตำมสั ญญำรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี ภำระผูกพันตำมสัญญำเพื่อพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ และรำยจ่ำย
ฝ่ ำยทุนอื่นจำนวน 0.13 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: ไม่มี) (2563: 4.88 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 4.49
ล้ำนบำท))
32.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำสิทธิ
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำค่ำสิ ทธิกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ ง และบริ ษทั ในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ง ในกำรขอ
อนุ ญ ำตน ำโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ม ำให้ บ ริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน แห่ ง หนึ่ ง ใช้ โดยบริ ษ ัท ฯตกลงที่ จ ะจ่ ำ ย
ค่ำธรรมเนียมในอัตรำร้อยละคงที่ของยอดรำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริ กำรระบบดังกล่ำวตำมที่ระบุในสัญญำ
สัญญำดังกล่ำวไม่ได้กำหนดระยะเวลำสิ้ นสุดของสัญญำ
32.4 ส่ วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชำระในบริ ษทั ย่อยเป็ นจำนวน 8 ล้ำนบำท
32.5 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
บริ ษ ทั ฯมี หนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษ ทั ฯเหลื ออยู่เป็ นจำนวน 30.24 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำ (2563: 42.07 ล้ำนบำท)
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33. ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับ
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 2
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้ วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ระดับ 3
รวม
ระดับ 3
รวม

9

335
-

335
9

335
-

335
-

34. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
34.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้ อื่น เงินลงทุน และเงินกูย้ ืมระยะสั้น กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่ม บริ ษ ทั มี ค วำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ ก ำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงิ น ฝำกกับ ธนำคำรและ
สถำบันกำรเงิน และเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำร
ให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ลูกหนี้การค้ าและรายได้ค้างรั บ
กลุ่ม บริ ษ ทั บริ หำรควำมเสี่ ย งโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุม กำรให้สิ น เชื่ อ อย่ำงเหมำะสม
จึ ง ไม่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ผลขำดทุ น ทำงกำรเงิ น ที่ มี ส ำระส ำคัญ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ก ำรติ ด ตำมยอดคงค้ำงของ
ลูกหนี้ กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั เป็ นกำรให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัว
เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีฐำนลูกค้ำจำนวนมำก และลู กค้ำรำยใหญ่ส่วนใหญ่เป็ นสถำบันกำรเงิน รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนของรัฐ ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำโดยปกติมีระยะเวลำ 30 วัน ถึง 60 วัน
กลุ่มบริ ษ ทั พิ จำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คำนวณจำกอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระของกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบ
ของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทของลูกค้ำและอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของลูกค้ำ กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกควำมน่ำจะเป็ น
ถ่วงน้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อมูลสนับสนุ นที่มีควำมสมเหตุสมผลที่มีอยู่ ณ วันที่รำยงำนที่
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินโดยจะ
ลงทุนกับคู่สัญญำที่ได้รับกำรอนุมตั ิแล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่อที่กำหนดให้กบั คู่สัญญำแต่ละรำย
กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่
อำจเกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของคู่สัญญำ
กลุ่มบริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ ไม่สูงมำกนักเนื่ องจำกคู่สัญญำเป็ นธนำคำรที่ มีอนั ดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมิ นโดยสถำบันจัดอั นดับควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ต
ระหว่ำงประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินกูย้ ืมระยะสั้น สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญที่มีอตั รำดอกเบี้ยสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย
และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ
วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ พันธบัตรรัฐบำล

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

281.10
14.20

-

-

104.74
-

22.19
-

126.93
281.10
14.20

0.05 - 0.35
0.20 - 0.60
0.15 - 0.25

295.30

-

9.15
9.15

104.74

22.19

9.15
431.38

1.59

3.07

13.31

5.61

-

-

21.99

6.00

3.07

13.31

5.61

-

-

21.99

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
5 ปี
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

55.67
55.67

12.30
12.30

168.97
150.04
14.20
333.21

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.85

16.48

5.51

-

-

17.00
24.84

3.38
6.00

19.85

16.48

5.51

-

-

41.84
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ พันธบัตรรัฐบำล

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

281.10
14.20

-

-

27.16
-

22.16
-

49.32
281.10
14.20

0.05 - 0.13
0.20 - 0.60
0.15 - 0.25

295.30

-

9.15
9.15

27.16

22.16

9.15
353.77

1.59

2.36

10.89

3.66

-

-

16.91

6.00

2.36

10.89

3.66

-

-

16.91

หนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ภำยใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี
5 ปี
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกัน

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

101.00
150.04
14.20
265.24

-

-

16.74
16.74

12.27
12.27

130.01
150.04
14.20
294.25

0.15 - 0.40
0.30 - 0.55
0.20 - 0.25

17.00
2.19

12.75

4.16

-

-

17.00
19.10

3.38

19.19

12.75

4.16

-

-

36.10

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

6.00
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญ อันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อให้บริ กำรเป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำว
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.85
1.11
0.01
0.13

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4199
30.0371

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.05
0.01
0.01
0.01

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4199
30.0371

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้ เงินกูย้ ืมธนำคำรและสัญญำเช่ำ กลุ่ม
บริ ษทั ได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรกูย้ ืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ สินเดิมและได้
ข้อสรุ ปว่ำควำมเสี่ ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งของเงินทุน ที่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้ สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่
31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 ซึ่ งพิ จำรณำจำกกระแสเงิน สดตำมสัญ ญำที่ ยงั ไม่ คิดลดเป็ นมู ล ค่ำปั จจุบัน
สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

รำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มำกกว่ำ
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
192
4
196

16
16

6
6

192
26
218
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
รำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

17
162
4
183

16
16

10
10

17
162
30
209

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
รำยกำรที่ไม่ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

166
3
169

13
13

4
4

166
20
186

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
รำยกำรทีไ่ ม่ใช่ ตรำสำรอนุพันธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

17
147
3
167

13
13

7
7

17
147
23
187
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35. มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ ของกลุ่ มบริ ษ ัท จัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรื อมี อัตรำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียง
กับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรกระทบยอดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำยุติธรรมเป็ นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
เป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตรำสำรทุนที่กำหนดให้ วดั มูลค่ ำยุติธรรมผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
295,491
ซื้อระหว่ำงปี
28,450
11,244
กำไรสุทธิที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
335,185
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(661)
ขำดทุนสุทธิที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
334,524
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมสรุ ปได้ดงั นี้
เครื่ องมือ
ข้ อมูลที่ไม่ สำมำรถ
ผลกระทบทีม่ ีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ทำงกำรเงิน
เทคนิคกำรวัดมูลค่ำ สังเกตได้ ที่มีนัยสำคัญ อัตรำทีใ่ ช้
สมมติฐำน
เงินลงทุนใน
คิดลดกระแสเงินสด ต้นทุนทำงกำรเงิน
15 - 20% อัตรำเพิ่มขึ้น 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรทุน
และวิธีมูลค่ำกำไร
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ลดลงเป็ นจำนวน 41 ล้ำนบำท
คงเหลือ
อัตรำลดลง 5% จะทำให้มูลค่ำยุติธรรม
เพิม่ ขึ้นเป็ นจำนวน 56 ล้ำนบำท

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญ ของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.38:1 (2563: 0.41:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.34:1 (2563: 0.39:1)
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37. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่ อ วัน ที่ 11 กุ ม ภำพัน ธ์ 2565 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เสนอจ่ ำยเงิ น ปั น ผล
งวดสุ ดท้ำยสำหรับปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.145 บำท เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น 118.97 ล้ำนบำท ดังนั้นเมื่ อรวม
เงิ นปั นผลจ่ ำยระหว่ำงกำลที่ จ่ำยไปแล้ว จำนวนหุ้ น ละ 0.110 บำท ท ำให้ เงิ น ปั น ผลจ่ ำ ยส ำหรั บ ปี 2564
มีจำนวนทั้งสิ้ นหุน้ ละ 0.255 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะนำเสนอเพื่ออนุมตั ิเรื่ องดังกล่ำวในที่ประชุมสำมัญประจำปี
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯต่อไป
38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565
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