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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบ

ข้อมลูอย่ำงครบวงจร เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ถกูต้องมำกที่สดุ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรพฒันำและปรับปรุงฐำนข้อมลูที่มีอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้จดัท ำโครงกำรเพื่อ
จดัหำข้อมลูจำกแหลง่ข้อมลูอื่นเพิ่มเติมอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรน ำที่สดุของเทคโนโลยีใหม่จำกต่ำงประเทศ เข้ำมำช่วยใน
กำรวิเครำะห์ ประมวลผล และน ำเสนอข้อมลูในมิติที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์สงูสดุส ำหรับลกูค้ำทัง้ในด้ำนกำรวิเครำะห์
เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ควำมปลอดภยัของข้อมลูและระบบฐำนข้อมลูเป็นหวัใจส ำคญัของธุรกิจ
ของเรำ บริษัทจึงได้มีกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้มีควำมรวดเร็วและปลอดภยั เพื่อให้บริกำร
ลกูค้ำได้อยำ่งตอ่เนื่อง และมีประสทิธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีโครงกำรในกำรขยำยตลำดผลติภณัฑ์และบริกำรของบริษัท
ไปยงัตำ่งประเทศอีกด้วย  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรข้อมลูเพื่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจทัง้ในประเทศและภมูิภำคอำเซียน 

พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นผู้ให้บริกำรข้อมลูธุรกิจทีม่ีควำมถกูต้อง ครบถ้วนเพื่อใช้ในกำรตดัสนิใจ 
2. เป็นองค์กรที่มุง่เน้นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิม่ให้แก่สนิค้ำและบริกำรแกล่กูค้ำ 
3. เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จกัและผู้ใช้บริกำรนกึถึงเป็นอนัดบัแรกในเร่ืองกำรให้บริกำรข้อมลูและกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจ 
4. เป็นองค์กรแหง่นวตักรรมด้ำน Big Data Analytic 

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

ลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้บริกำรของบริษัทเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจในหลำยขัน้ตอนของกำร
ด ำเนินงำน เร่ิมตัง้แต่กำรหำกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยใหม่ และใช้เพื่อประกอบกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ โดยน ำข้อมูลมำเป็น
เคร่ืองมือในกำรประเมินและบริหำรควำมเสีย่งในกำรท ำธุรกรรมขององค์กร ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรสภำพคลอ่งและเทอม
ทำงกำรค้ำอีกด้วย ท ำให้บริกำรของเรำเป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรพฒันำกลยทุธ์กำรบริหำรงำนให้ดียิ่งขึน้เพื่อช่วยใน
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรน ำเทคโนโลยี Data Visualization ในกำร
วิเครำะห์ข้อมลูที่มีปริมำณมำกและมีควำมซบัซ้อน มำสรุปเป็นกำรแสดงผลข้อมลูในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย ช่วยให้ผู้บริหำร
สำมำรถเห็นข้อมลูในมิติตำ่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุกำรตดัสนิใจได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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อนึง่ บริษัทยงัมีเปำ้หมำยในกำรสรรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อขยำย
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขนัของบริษัทให้มีบริกำรที่หลำกหลำยและตอบรับกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เพิ่มมำกขึน้ 
เช่น กำรร่วมมือกบับริษัทชัน้น ำจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรจดักำรหนี ท้ำงกำรค้ำทัว่โลก เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรให้บริกำรตำมหนีก้ำรค้ำทัว่โลกของทำงบริษัทได้อยำ่งเต็มรูปแบบ รวมถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ในกำร
ใช้งำนระบบผำ่นอปุกรณ์เคลือ่นท่ี เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรใช้งำนของลกูค้ำได้ทกุที่ ทกุเวลำ และทกุอปุกรณ์ 

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

ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั 
ช่ือ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) เร่ิมต้นที่ทุนจดทะเบียน 75 ล้ำนบำท โดยได้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2547  มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2551 เป็น 78.75 ล้ำน
บำท ได้มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2557 เป็น 82.6 ล้ำนบำท และในปี 2561 บริษัทได้ลดทนุจด
ทะเบียนเป็น 82.05 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรยกเลกิหุ้นสำมญัที่เหลอืจำกกำรใช้สทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

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

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

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

https://www.bol.co.th/
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บริษัทยงัได้รับมอบหมำยให้เป็นศนูย์ประมวลผลของฐำนข้อมลูลกูหนีส้ินเช่ือทัง้หมดที่ได้รับจำกสถำบนักำรเงินที่
เป็นสมำชิกของบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั (NCB) ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ จนถึงปัจจบุนั 

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

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

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

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

ในปี 2557 บริษัทได้ท ำกำรเปิดตวัผลติภณัฑ์ ENLITE ระบบสนบัสนนุกำรตดัสินใจของผู้ ใช้งำนกลุม่ธนำคำรและ
สถำบนักำรเงินเพื่อให้ครอบคลมุทัง้ในและต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียนโดยเฉพำะ โดดเด่นในด้ำนกำรรวบรวม  และจัด
ระเบียบข้อมลู (Data Integration) โดยผนวกฐำนข้อมลูนิติบคุคลจดทะเบียนของประเทศไทยทัง้หมด วิเครำะห์ ประมวลผล 
และน ำเสนอในมิติตำ่ง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือในกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย ทัง้ที่เป็น
คณุสมบตัิหลกั และที่เป็นคณุสมบตัิพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สำมำรถเลอืกให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนได้ เช่น 
Risk Score/Risk Class เพื่อแสดงค่ำคะแนนด้ำนควำมเสี่ยงโอกำสที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินและน ำไปสูก่ำรปิดกิจกำร /
เลกิ/ร้ำง/ล้มละลำยในอนำคต, News บริกำรข้อมลูข่ำวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในสว่นของงบกำรเงิน
ของผู้ตรวจสอบบญัชี, Location Based Intelligence (LI) เพื่อแสดงข้อมลูนิติบคุคลในรูปแบบแผนที่เพื่อดกูำรกระจำยตวั 
Account Relationship Management (ARM) เพื่อกำรน ำเสนอข้อมลูควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัท ผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรใน
รูปแบบแผนภำพ ฯลฯ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยในกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทัง้ในและ
ตำ่งประเทศในกลุม่อำเซียน 
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อีกทัง้ยงับริษัทยงัได้ด ำเนินกำรพฒันำระบบน ำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ร่วมกับกรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ และพนัธมิตรอื่น ๆ ที่มีเจตนำรมณ์ร่วมกนั ที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ ได้
พฒันำกำรให้บริกำรรับงบกำรเงินทกุประเภทธุรกิจผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ขึน้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเพิ่มช่องทำงกำรน ำสง่งบกำรเงิน รวมทัง้เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรข้อมลูงบกำรเงินของประเทศ
ไทยให้มีควำมถกูต้องและรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งเปิดให้บริกำรรับงบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ตัง้แต่ปีงบ
กำรเงิน 2557 เป็นต้นไป 

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

ในปี 2561 บริษัทได้เปิดตวัฟังก์ชัน่ SENSE ซึ่งเป็นบริกำรใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมข้อมลูจำกสื่อโซเชียล 
เว็บบอร์ด และเว็บไซต์ต่ำง ๆ เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจดัเก็บข้อมลูในรูปแบบ Big Data และกำรน ำ
ข้อมลูเหลำ่นัน้มำใช้ เช่น กำรฟังและวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในสื่อสงัคมออนไลน์ หรือ Social Listening บริษัทจึง
เพิ่มฟังก์ชัน่ SENSE เข้ำไปในระบบ CORPUS เพื่อให้ครอบคลมุข้อมลูทกุมิติ เพิ่มมมุมองกำรวิเครำะห์ภำพรวมธุรกิจ ท ำให้
รู้จกัลกูค้ำและคูค้่ำได้อยำ่งลกึซึง้ และช่วยเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรตดัสนิใจ 

ในปี 2562 บริษัทได้ขยำยกิจกำรไปยงัประเทศเวียดนำม โดยบริษัทได้ร่วมจดัตัง้บริษัท Business Information 
Company Limited เพื่อให้บริกำรข้อมูลเพื่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจผ่ำนซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทนัสมยั ตลอดจน
โซลชูัน่ส ำหรับผู้ประกอบกำรและสถำบนักำรเงิน 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เลขทะเบียน 0107546000407 เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีแผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัท ดงันี ้
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* บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (ABIKS) 

ควำมเป็นมำในกำรจดัตัง้ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (ABIKS) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2551 โดย
มีวตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรท่ีดิน และให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน มีรำยช่ือผู้ ถือหุ้น และสดัสว่นกำรถือหุ้น ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรเข้ำร่วมลงทุนของบริษัทใน ABIKS เนื่องจำก บริษัทประสงค์จะมีอำคำรส ำนกังำนเป็นของตนเอง แต่กำร
ลงทนุพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ของตนเองจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก ซึง่บริษัทไมป่ระสงค์จะใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก
ในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของตน ดงันัน้ จึงประสงค์ที่จะเข้ำร่วมลงทุนในบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนนี ้โดยเข้ำร่วมลงทนุกับ     
ผู้ลงทุนรำยอื่น ๆ ฝ่ำยจัดกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว เห็นว่ำ ABIKS มีที่ดินที่สำมำรถพัฒนำเป็นที่ตัง้อำคำร
ส ำนกังำนตอ่ไปในอนำคตได้ และมีนกัลงทนุท่ีจะสำมำรถร่วมลงทนุได้ โดยบริษัทสำมำรถลงทนุในสดัสว่นท่ีเหมำะสม จึงได้
ลงทนุใน ABIKS 

ทัง้นี ้กำรที่คณุมินทร์ อิงค์ธเนศ เข้ำร่วมลงทนุด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพรำะธุรกิจของ ABIKS จ ำเป็นต้อง
ใช้เงินลงทนุจ ำนวนมำก และกำรหำผู้ลงทนุที่สนใจรำยอื่นร่วมลงทุนด้วย และมีเงินลงทนุจ ำนวนมำกเป็นกำรยำก  ดงันัน้ 
กำรท่ีคณุมินทร์ อิงค์ธเนศ ตกลงเข้ำร่วมลงทนุ ท ำให้ ABIKS มีเงินลงทนุเพียงพอ นอกจำกนี ้คณุมินทร์ อิงค์ธเนศ  ยงัเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทด้วย ยอ่มจะบริหำรจดักำรธุรกิจให้เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทด้วยเช่นกนั 
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โครงสร้างรายได้   
 
โครงสร้างรายได้ ปี 2561 และ 2562 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงนิ ส าหรับปี 2558-2562 (งบการเงนิรวม) 

          (หนว่ย : ลา้นบาท) 
   

รายได้รวม      ก าไรสุทธิหลังภาษีเงนิได้ 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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สินทรัพย์รวม      ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

        
 
 

 
 

 
 
1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ธุรกิจของ BOL ในปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ ได้แก่ 

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

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

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

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

เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในกำรตดัสินใจจึงทวีควำมส ำคญัในบทบำทของกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร เพื่อให้ครอบคลมุและ
เหมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนั ระดบัควำมพร้อมของกลุม่เป้ำหมำยที่อำจแตกต่ำงกนั บริษัทได้พฒันำกำรให้บริกำรให้มี
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ควำมหลำกหลำยอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยมุ่งเน้นในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม และมมุมองใหม่ ๆ 
ในกำรบริหำรควำมเสีย่งและโอกำส ในปัจจบุนับริกำรข้อมลูได้มีรูปแบบตำ่ง ๆ ดงันี  ้

1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information) 

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

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

ได้โดยง่ำย 
- กำรแจ้งเตือนควำมเปลี่ยนแปลง เป็นแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งอำจจะมี

ผลกระทบกบัองค์กร  
- กำรค้นหำกลุม่ลกูค้ำตำมเง่ือนไข ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงกำรกระจำยตวัของกลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงชดัเจน

เพื่อใช้ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ขององค์กร 
- กำรสบืค้นพิเศษที่เพิ่มประสทิธิภำพทำงกำรตลำด  

 กำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบรำยงำน  

 กำรให้บริกำรข้อมลูในรูปแบบฐำนข้อมลู ซึง่ผู้ใช้สำมำรถก ำหนดเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ใช้เลือกข้อมลูในฐำนข้อมลู
ของบริษัทและจะได้รับข้อมลูในรูปแบบท่ีลกูค้ำต้องกำร 

1.2. บริการข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)  

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

1.3. บริการข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ (Analytic Information) 

เป็นกำรให้บริกำรข้อมูลในรูปแบบของคะแนน หรือตวัชีว้ดั โดยเป็นกำรน ำเอำข้อมูลทำงธุรกิจและข้อมูลทำง
กำรเงินของนิติบคุคลที่มีในฐำนข้อมลูของบริษัทกว่ำ 260,000 รำย มำวิเครำะห์ในเชิงสถิติและแปลค่ำออกมำ
เป็นคะแนน เพื่อใช้คำดกำรณ์ควำมเป็นไปได้ของนิติบุคคลใด ๆ ที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงิน โดยน ำไปสู่กำร
ล้มละลำย พิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขำด กำรเลกิหรือฟืน้ฟกิูจกำร เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใจสถำนะกำรด ำเนินกิจกำรของ
ลกูค้ำ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งและก ำหนดกลยทุธ์บริหำรควำมเสีย่งใน Portfolio ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services) 

2.1 ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution) 

เป็นกำรให้บริกำรร่วมกบับริษัทชัน้น ำจำกตำ่งประเทศในกำรน ำเสนอเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสีย่งให้แก่
สถำบนัทำงกำรเงิน เช่น ระบบกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็นต้น 

2.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy) 

เป็นกำรให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรน ำประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในมมุมอง
และกำรวิเครำะห์ข้อมลู มำให้บริกำรลกูค้ำโดยมีรูปแบบเป็นกำรจดักำรอบรม และให้ค ำปรึกษำ 

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

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

 
3.2 บริการติดตามหนีก้ารค้าทั่วโลก (DebtLine) 

บริษัทได้เสนอบริกำรจดัเก็บหนีก้ำรค้ำอยำ่งมืออำชีพ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและสภำพคลอ่งทำงกำรเงินให้แก่กลุม่
ลูกค้ำของบริษัทเพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับเงินจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรครบถ้วน โดยยังคงรักษำ
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่ำไว้ได้ โดยในปัจจบุนั ได้มีกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรตำมหนีก้ำรค้ำครอบคลมุ 150 
ประเทศทัว่โลก 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขนักลยทุธ์การแข่งขนั  
แม้วำ่ภำพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะหดตวัในเกือบทกุธุรกิจ แตค่วำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมลูในภำพรวมก็ยงัคงเพิ่ม

สงูขึน้ แสดงให้เห็นวำ่ ยิ่งเศรษฐกิจมีกำรชะลอตวั ข้อมลูยิ่งมีควำมส ำคญัเพิ่มมำกขึน้ เพรำะผู้ประกอบกำรจะใช้ข้อมลูเป็น
สว่นหนึ่งกำรตดัสินใจ เพื่อลดข้อผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึน้ให้น้อยที่สดุ ข้อมลูจึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส ำคญัส ำหรับกำร
ตดัสนิใจทำงธุรกิจ จึงถือวำ่ยงัคงมีโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจ 

ภาวะการแข่งขนั 
จำกกำรประมำณกำรเศรษฐกิจของโลกและของไทยที่มแีนวโน้มขยำยตวัสดใสจะสง่ผลให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจและ

นกัลงทนุตำ่งชำติ และนกัลงทนุไทย มีควำมเช่ือมัน่ในกำรลงทนุขยำยกิจกำรและด ำเนินธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ ประกอบโครงกำร
ลงทนุระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก หรือ EEC ที่รัฐบำลมีนโยบำยสนบัสนนุ 10 อตุสำหกรรมแห่งอนำคต เป็นอีกหนึ่ง
ฟันเฟืองส ำคญัที่จะดงึนกัลงทนุจำกตำ่งชำติเข้ำมำลงทนุในประเทศ และผลกัดนักำรลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้อง ปัจจยัหลกั ๆ 
เหลำ่นีส้นบัสนนุให้อตุสำหกรรมกำรขำยข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจ กำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยงทำงธุรกิจมีกำร
เติบโตมำกขึน้จำกควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึน้ของกลุม่ธุรกิจจำกตำ่งประเทศที่สนใจเข้ำมำลงทนุในประเทศไทย กลุม่ธุรกิจใน
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ประเทศไทยมีใช้บริกำรข้อมูลธุรกิจอยู่แล้ว และกลุ่มธุรกิจที่ยงัไม่เคยใช้ข้อมลูธุรกิจในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ จะมีควำม
ตื่นตวัและเห็นควำมส ำคญัของข้อมลูธุรกิจมำกขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัและกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้ข้อมลูธุรกิจจะ
สง่ผลให้กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมนีส้งูขึน้เช่นเดียวกนั หำกมีผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศเข้ำมำก่อตัง้ธุรกิจในประเทศ
ไทยเพื่อช่วงชิงสว่นแบง่ตลำดนี ้ซึง่แม้จะกระทบตอ่ผู้ประกอบกำรไทยที่ขำยข้อมลูธุรกิจ แตใ่นแง่ดีก็จะช่วยกระตุ้นและท ำให้
ผู้ประกอบกำรมีควำมรู้และเห็นควำมส ำคญัตอ่กำรใช้ข้อมลูธุรกิจเพิ่มมำกขึน้ 

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

นอกจำกนี ้เพื่อเสริมให้ข้อมลูธุรกิจของบริษัทมีควำมแตกต่ำงและเหนือกว่ำคู่แข่ง บริษัทได้มีแผนที่จะรวบรวม
ข้อมูลธุรกิจในอุตสำหกรรมที่ส ำคัญในประเทศไทยมำผนวกเข้ำกับข้อมูลทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทมี และน ำเอ ำเคร่ืองมือ
วิเครำะห์ที่มีควำมชำญฉลำดมำใช้ประมวลผล เช่ือวำ่จะท ำให้บริษัทสำมำรถเป็นผู้น ำของผู้ให้บริกำรข้อมลูธุรกิจในประเทศ
ไทย และสร้ำงกำรเติบโตทัง้รำยได้และผลก ำไรอย่ำงยัง่ยืนในอนำคตท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ กำรเมือง 
และเทคโนโลยี 

1. กำรให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลในประเทศไทย 

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

2. กำรให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลในตำ่งประเทศ 

ลกูค้ำของกลุม่บริกำรนีส้ว่นใหญ่เป็นธุรกิจที่มีกำรสง่ออกสินค้ำ ซึ่งปกติธุรกิจเหลำ่นีอ้ำจใช้บริกำรทดแทนใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ง เช่น กำรประกนักำรซือ้สินค้ำ (trade credit insurance) บริกำรกำรประกนักำรสง่ออก
เป็นต้น หำกมองถึงบริษัทลกูของ BOL อย่ำง บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด แล้วนัน้จะมีคู่แข่ง
ทำงตรง และ ทำงอ้อม เช่น Bloomberg และ Thomson Reuters ที่ให้บริกำรข้อมลูนิติบคุคคลในต่ำงประเทศ 
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด และ บริษัทท่ีจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือทำงกำรค้ำเช่น FICO, Fitch, Moody’s 
และ Standard and Poor (S&P) 
 

3. กำรให้บริกำรด้ำนขำ่ว และ ข้อมลูธุรกิจ 

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

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

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

 เนื่องจำกปัจจบุนัมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจ ำนวนมำกในกำรค้นหำข้อมลูตำ่ง ๆ บริษัทจึงได้ด ำเนินกำรจดัท ำ Digital 
Marketing บนโซเชียล ได้แก่ กำร Booth Post ใน Facebook กำรท ำ Search Engine Optimization เพื่อแนะน ำผลติภณัฑ์
และบริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ ให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมำกที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี มีลกูค้ำสนใจติดตอ่ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เข้ำมำสอบถำมข้อมลูและตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ในท่ีสดุ 
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กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการขาย 
1. กำรร่วมงำนเอ็กซิบิชัน่ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ส ำคญั ได้แก่ งำน Techsauce, โครงกำรสง่เสริมควำมสำมำรถ

ทำงนวตักรรมส ำหรับผู้ประกอบกำรในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้บริษัท ผลติภณัฑ์
และบริกำร เป็นท่ีรู้จกัในกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย และในวงกว้ำงมำกยิ่งขึน้ รวมถึงสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้กบั
บริษัทอีกด้วย  

2. กำรสง่พนกังำนฝ่ำยขำยเข้ำอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัทกัษะกำรขำย กำรตอ่รองทำงกำรค้ำ และ กำรวิเครำะห์
งบกำรเงินชัน้สงูนัน้ ท ำให้พนกังำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในหน้ำที่ นอกจำกนีย้งัเป็นกำรเสริมควำมรู้ 
และ ควำมนำ่เช่ือถือตอ่ลกูค้ำเมือ่ท ำกำรน ำเสนอบริกำร 

3. บริษัทได้มีกำรก ำหนดอตัรำ commission และ incentive ส ำหรับพนกังำนขำยเป็นรำยบคุคลและรำยกลุม่ 

ซึง่ช่วยกระตุ้นระยะเวลำกำรปิดยอดขำย และ กำรท ำงำนเป็นทีมด้วย 

กลยุทธ์ด้านราคา 
บริษัทได้ก ำหนดรำคำผลติภณัฑ์และบริกำรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อให้

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

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

 ลักษณะลกูค้า 
 ลกูค้ำในกลุม่บริษัทเอกชนนัน้ถือสดัสว่นมำกที่สดุ รองลงมำคือ สถำบนักำรเงิน หนว่ยงำนรำชกำร และ กำรศกึษำ 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะขยำยฐำนลกูค้ำใหมใ่นกลุม่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มที่กระจำยตวัอยูท่ัว่ประเทศ 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

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

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

จดัเก็บข้อมลูตำมช่ือบริษัท และอตุสำหกรรม  
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3. Payment Information : ระบบบริหำรเครดิต ซึ่งผู้ ใช้งำนสำมำรถน ำข้อมลูอำยลุกูหนีเ้ข้ำระบบเพื่อวิเครำะห์   
คู่ค้ำของตนเองได้ รวมถึงเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงสมำชิกด้วยกนั เพื่อสร้ำงมลูค่ำให้กบัข้อมูลต่อ
กำรวิเครำะห์เครดิตลกูค้ำมำกขึน้  

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

นอกเหนือจำกข้อมลูที่ได้รับจำกหนว่ยงำนรำชกำร 

 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางไอที  
 บริษัทจดัให้มีอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่มีควำมทนัสมยัและมีจ ำนวนที่พอเพียงตอ่
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่ผ่ำนมำบริษัทจัดให้มีกำรเปรียบเทียบข้อเสนอและรำคำของผู้ จัดจ ำหน่ำยแต่ละรำย เพื่อ
พิจำรณำคดัเลอืกข้อเสนอที่ดีที่สดุ 

 
4. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  
 - ไมม่ี – 

 
 

 
ปัจจยัควำมเสี่ยง (ควำมเสี่ยงหลกั) เป็นปัจจยัที่บริษัทพิจำรณำเห็นว่ำอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท ทัง้นีค้วำมเสีย่งและควำมไมแ่นน่อนอื่นท่ีบริษัทมิได้กลำ่วถึง จดัเป็นควำมเสีย่งที่ไมม่ีนยัส ำคญั หรือเป็นควำมเสี่ยงที่
บริษัทไมอ่ำจคำดหมำยได้ 

1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภยัของฐานข้อมูล 
  บริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรข้อมลู ขำ่วสำร ฐำนข้อมลูถือเป็นสนิทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ หำกข้อมลูของ
บริษัทเกิดควำมเสยีหำยในด้ำนกำรสญูหำย หรือกำรลกัลอบเข้ำฐำนข้อมลู (Hacking) เพื่อขโมยหรือท ำลำยข้อมลู หรือจำก
กำรท่ีระบบเครือขำ่ยของบริษัทมีปัญหำ จะมีผลกระทบตอ่กำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

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

บริษัทยงัมีกำรตรวจสอบ ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนทัง้ในด้ำนเครือข่ำย ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวรอยู่ตลอดเวลำ 
โดยจดัให้มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบดแูลกำรท ำงำนของระบบ เพื่อควบคมุไมใ่ห้ระบบเครือขำ่ยของบริษัทขดัข้อง รวมถึงป้องกนั
ไมใ่ห้มีกำรลกัลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมลูของบริษัท นอกจำกนี  ้บริษัทได้ติดตัง้ Firewall ซึ่งเป็นระบบมำตรฐำนสำกลใน

3. ปัจจัยความเสี่ยง (ความเสี่ยงหลัก) 
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กำรปอ้งกนักำรลกัลอบเข้ำระบบหรือฐำนข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุำตของบคุคลภำยนอก ซึง่ที่ผำ่นมำบริษัทยงัไม่เคยประสบ
กบัเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว 

ในปี 2551 บริษัทได้เร่ิมเข้ำสูโ่ครงกำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัยสำรสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2005 จำก บริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อเดือนมิถนุำยน 2552 ปัจจุบนับริษัทได้
มีกำรปรับปรุงและผำ่นกำรรับรองเป็นมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 โดยมีกำรสอบทำนมำตรฐำนดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลจากภาครัฐ 
ปัจจบุนัข้อมลูหลกัที่บริษัทน ำมำใช้ในกำรพฒันำบริกำรตำ่ง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมลูพืน้ฐำนท่ีได้รับจำกหน่วยงำน

ภำครัฐ  ได้แก่ กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยบริษัทน ำข้อมูลพืน้ฐำนดงักล่ำวมำพฒันำเป็นข้อมูลเชิง
ประยุกต์ เพื่อน ำไปให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรพึ่งพำข้อมูลจำกภำครัฐ อำจมีผลกระทบต่อบริกำรของ
บริษัทในหลำยด้ำน ได้แก่ ควำมถกูต้องและควำมทนัสมยัของข้อมลู กำรที่ไม่ได้กำรสนับสนนุข้อมลูจำกหน่วยงำนของรัฐ 
เป็นต้น 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง  
บริษัทได้มีกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครัฐอยำ่งใกล้ชิด ทัง้ในด้ำนกำรช่วยกนัตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูที่ไม่

ถกูต้อง เป็นกำรช่วยท ำให้ข้อมลูของทำงรำชกำรมีควำมถกูต้องทนัสมยัอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนัน้  บริษัทยงัด ำเนินกำรหำ
แหลง่ข้อมลูเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ ได้แก่ กำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ กำรวิจยัและแบบสอบถำม
ตำ่ง ๆ เป็นต้น รวมทัง้พฒันำข้อมลูออกไปในเชิงประยกุต์ และวิเครำะห์เชิงลกึมำกกวำ่กำรให้บริกำรข้อมลูทัว่ไป 

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขนั 
เนื่องจำกปัจจบุนัเป็นยคุของข้อมลูขำ่วสำร กำรให้บริกำรข้อมลูผ่ำนอินเตอร์เน็ตมีกำรขยำยวงกว้ำงอย่ำงรวดเร็ว มี

ควำมเป็นไปได้วำ่อำจมีผู้ประกอบกำรรำยอื่น เข้ำมำให้บริกำรที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักำรให้บริกำรข้อมลูขำ่วสำรของบริษัท 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
บริษัทตระหนกัถึงประโยชน์ของผู้ใช้ข้อมลูเป็นหลกั จำกประสบกำรณ์ที่บริษัทให้บริกำรข้อมลูธุรกิจมำกกว่ำ 20 ปี 

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

4. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ถอืหุ้นในบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ และบริษัท เคพเพล คอมมิวนิเคชนัส์ จ ำกดั ซึ่งถือ

หุ้นรวมกนั เทำ่กบัร้อยละ 51.02 ของทนุช ำระแล้ว (ทัง้นี ้นบัรวมจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดย ARG และบริษัท แพน แปซิฟิค คอนซลั
แตนท์ จ ำกัด) ซึ่งในสดัส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ดังกล่ำว ท ำให้สำมำรถควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในเร่ืองที่
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กฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสยีงไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีง  

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
บริษัทได้ด ำเนินกำรให้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่งใสของกำรบริหำรงำน โดยอตัรำสว่นของ

กรรมกำรอิสระคิดเป็น 50% ของกรรมกำรทัง้หมด นอกจำกนี ้บริษัทยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นโดยทัว่ไป สำมำรถเสนอช่ือ
กรรมกำร และวำระกำรประชมุ ส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นประจ ำทกุปี 

5. บริษัทต้องพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัท
ไม่สามารถรักษาบุคลากรเหล่านี ้หรือไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได้ 

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

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
            บริษัทเช่ือวำ่กำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง และควำมส ำเร็จโดยสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของบริษัทที่จะรักษำ
บุคลำกรที่มีคุณสมบตัิ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำร กำรขำย กำรตลำด และกำรผลิต รวมถึงควำมสำมำรถที่จะ
ฝึกอบรมพนกังำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิงำนด้ำนกำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยบริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมและสนบัสนนุกำรเรียนรู้อยำ่งตอ่เนื่อง 

6. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 แม้วำ่ผลติภณัฑ์และกำรบริกำรหลกัของบริษัทเก่ียวข้องกบัข้อมลูทำงธุรกิจและข้อมลูของนิติบคุคล แต่ผลิตภณัฑ์
และบริกำรบำงสว่นเก่ียวกับข้อมลูสว่นบคุคล เช่น รำยละเอียดของผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของนิติบคุคล ซึ่งบริษัทมีหน้ำที่
ต้องปฏิบัติ (เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ) ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก ำหนดใน
พระรำชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล”)  กำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย
ดงักลำ่ว อำจก่อให้เกิดควำมรับผิดทำงแพง่ ทำงอำญำ และทำงปกครอง ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

 ทัง้นี ้เนื่องจำกหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เป็นกฎหมำยใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กำรประกอบกิจกำรของบริษัท จึงเห็นว่ำประเด็นดงักลำ่วเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทควรน ำมำพิจำรณำ เพื่อจดัให้มีมำตรกำร
จดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม และอำจพิจำรณำลดระดบัควำมเสีย่ง เมื่อหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลู
สว่นบคุคล มีควำมชดัเจนและแนน่อนตอ่ไป 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
 บริษัทได้ทบทวนนโยบำยและระเบียบของบริษัทเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ และประมวลผลข้อมลูทำง
ธุรกิจและข้อมลูสว่นบคุคล และประเมินผลกระทบอนัอำจเกิดจำกกำรให้บริกำรข้อมลูซึ่งเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคล ซึ่ง
ผลปรำกฏวำ่ควำมเสีย่งจำกควำมรับผิดตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล อยูใ่นระดบัต ่ำ  
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 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบำยและระเบียบของบริษัท รวมถึงจดัให้มีนโยบำยและมำตรกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด และจะจัดกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่บุคคลำกรที่
เก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลตอ่ไป 

 
 
 
ทรัพย์สินถาวรหลกั  
บริษัทและบริษัทยอ่ย ไมม่ีที่ดินเป็นของตนเอง โดยอำคำรส ำนกังำนเช่ำพืน้ท่ีจำกบริษัท ทนุศรีสยำม จ ำกดั เพื่อเป็นท่ีท ำกำร
ส ำนกังำนตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 8, 9 และ 28 อำคำรเอ็มเอสสยำม มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 1,211.00 ตำรำงเมตร  นอกจำกนี ้บริษัทได้เช่ำพืน้ที่
เพื่อใช้เป็นศนูย์ข้อมลูส ำรอง (Backup site)  ตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 2 อำคำร B2 ถนนเจริญนคร มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 96 ตำรำงเมตร 

ก. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 ทรัพย์สนิถำวรของบริษัท และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

  (หนว่ย : พนับำท) 
สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

สว่นปรับปรุงอำคำร 13,390 เจ้ำของ 
อปุกรณ์ส ำนกังำน 10,104 เจ้ำของ 
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 83,685 เจ้ำของ 
ยำนพำหนะ 14,375 เจ้ำของ 
สนิทรัพย์ระหวำ่งติดตัง้ 9,308 เจ้ำของ 

รวม 130,862  
หกั คำ่เสือ่มรำคำ (79,303)  

รวม 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

51,559 
- 

 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 51,559  
 
ข. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัท และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
  (หนว่ย : พนับำท) 

สินทรัพย์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 150,976 เจ้ำของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 11,071 เจ้ำของ 

รวม 162,047  
หกั คำ่เสือ่มรำคำ (115,585)  

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 46,462  
 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายเงนิลงทุนของบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีเงินลงทนุตำมรำยละเอียดข้ำงลำ่งดงันี ้

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

 เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ได้แก่ บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
และถือหุ้นโดยบริษัท ในอตัรำร้อยละ 50 เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้มำโดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรให้บริกำรข้อมลูเพื่อกำร
ตดัสินใจทำงธุรกิจผ่ำนซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนโซลชูั่นส ำหรับผู้ประกอบกำรและสถำบัน
กำรเงิน  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 30,000,000 บำท และถือหุ้นโดย
บริษัท ในอตัรำร้อยละ 99.99 บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และถือ
หุ้นโดยบริษัท ในอตัรำร้อยละ 99.99 บริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2549  

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

 เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท อีคำร์ทสตดูิโอ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 14,612,190 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท 
ในอตัรำร้อยละ 12.08 บริษัทแหง่นีป้ระกอบธุรกิจให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนซอฟต์แวร์  

 เงินลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท เพียร์ พำวเวอร์ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 14,900,000 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท 
ในอตัรำร้อยละ 10 บริษัทแหง่นีเ้ป็นบริษัท Fintech Startup ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบั ตวักลำงในกำรปลอ่ยสินเช่ือ
สว่นบคุคลออนไลน์ 

 เงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัท เอไอ แล็บ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 2,000,000 บำท และถือหุ้นโดยบริษัท ใน
อตัรำร้อยละ 19  โดยมีนำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมกำรของบริษัท ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทดงักลำ่วด้วย 
บริษัทแหง่นีป้ระกอบธุรกิจให้บริกำร จดัท ำ ออกแบบ พฒันำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลเิคชัน่โดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI) 

   
 

 

ในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บริษัทไมม่ีคดีข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 

 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคญัอื่น 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรัพย์ของบริษัท  

ทนุจดทะเบียน   82,050,550 บำท  
แบง่ออกเป็นทนุที่ออกและช ำระแล้ว  82,050,550 บำท 
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ   0.10 บำท 
ชนิดและจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้ว  หุ้นสำมญั จ ำนวน 820,505,500 หุ้น 
ในปี 2562 บริษัทมีกำรเรียกประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 2 เมษำยน 2562 

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 5 มีนำคม 2563 ประกอบด้วย  

ล ำดบั ช่ือผู้ ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น % กำรถือหุ้น 
1 บริษัท เคพเพล คอมมิวนเิคชนัส์ จ ำกดั 197,044,000 24.01 
2 บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสร์ิช จ ำกดั 134,688,000 16.42 
3 นำยวศิณ ุสกุลุพิเชฐรัตน์ 82,050,500  10.00 
4 บริษัท ดนั แอนด์ แบรดสตรีท อินเตอร์เนชนัแนล จ ำกดั 71,250,000 8.68 
5 นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ 56,330,000 6.87 
6 บริษัท ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 32,845,000 4.00 
7 บริษัท แพน แปซิฟิค คอนซลัแตนท์ จ ำกดั 30,484,000 3.72 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 29,962,800 3.65 
9 นำงปริญญำ ขนัเจริญสขุ 22,200,000 2.71 
10 UBS AG LONDON BRANCH 15,428,800 1.88 
11 ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยอื่น ๆ 148,222,400 18.06 

รวมทัง้สิน้ 820,505,500 100 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

ไมม่ี  
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม
หลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล อยำ่งไรก็ตำม บริษัทอำจจะก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำที่น้อยกว่ำอตัรำที่ก ำหนด
ขัน้ต้นได้ หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักลำ่วมำใช้เพื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ตอ่ไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องไมเ่กินกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 10 
ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 30 และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
ร้อยละ 70 ในจ ำนวนนีม้ีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ) ประวตัิของผู้ด ำรง
ต ำแหนง่คณะกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1 

1. นำยบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 

2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ   กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นำยประยรู รัตนไชยำนนท์  กรรมกำร 

4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 

5. ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง   กรรมกำร 

6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 

7. นำยอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมกำรอิสระ 

8. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน  กรรมกำรอิสระ 

9. นำงสำวสธีุรำ ศรีไพบลูย์   กรรมกำรอิสระ 

10. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์  กรรมกำรอิสระ 

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและ
ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ท่ีส ำคญัได้ ดงันี ้

1. จดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 

2. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ครัง้ โดยได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2562 

3. จัดให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำง
หนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจ
มอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำ
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ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
บคุคลที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดท ำกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนมุตัิไว้แล้ว 
  คณะกรรมกำรได้อนมุตัิระดบัอ ำนำจอนมุตัิ โดยก ำหนดระดบัอ ำนำจด ำเนินกำรไปยงัฝ่ำย
จดักำรในเร่ืองตำ่ง ๆ อำทิ  
- กำรลงทุนทำงกำรเงิน กำรกู้ยืมเงิน กำรจดัหำแหลง่เงินกู้ กบัสถำบนั ส ำหรับยอดเงินที่เกินกว่ำ 20 

ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
- กำรลงทุน/ร่วมทุนในธุรกิจ ส ำหรับยอดเงินที่เกินกว่ำ 35 ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริษัท 
- กำรอนุมัติกำรจัดซือ้ จัดหำ สินค้ำและบริกำร รวมถึงทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณที่ได้รับอนุมตัิ (กรณีกำรรับรู้ทำงบญัชีเป็นค่ำใช้จ่ำย) เว้นแต่กรณีใช้
งบประมำณ เกินวงเงินที่ได้รับอนมุตัิเกินกวำ่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป ต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

- ส ำหรับอตัรำก ำลงัคนประจ ำปี ต้องขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5. ก ำหนดเปำ้หมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูลกำรบริหำร

และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่ในเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินกำร อนัได้แก่ 
เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออก
หุ้นกู้  กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นที่ส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้ หรือ
รับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีขอบเขต หน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัิตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนั และกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ผู้จัดกำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
8. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท 

หรือเข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่นสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั หรือ
เป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็น
กำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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9. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมีสว่นได้เสียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญำที่
บริษัทท ำขึน้ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
นิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ เทียบเท่ำกับข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ดงันี ้
กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมเห็น โดยมีคณุสมบตัิในวำระกำรด ำรง

ต ำแหนง่ ดงันี ้
1. เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุ้นของบริษัทได้ แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

2. เป็นกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

3. เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ 

4. ต้องไม่เป็นญำติสนิท หรือเป็นบคุคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกบัผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุ 

5. เป็นผู้ซึง่ไมม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระส ำคญักบับริษัทซึง่สำมำรถมีอิทธิพลต่อกำรแสดงควำมเห็น
ที่เป็นอิสระ 

6. ต้องไมเ่ป็นลกูจ้ำง หรือพนกังำนที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในชว่งสองปีก่อนด ำรงต ำแหนง่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวนัที่ 24 
ตลุำคม 2546 โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด ปัจจุบนั
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด 4 ทำ่น และ 1 ทำ่น มีควำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน ทัง้นี ้ทุกท่ำนยงัด ำรง
ต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทด้วย ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

ล ำดบั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหนง่ ต ำแหนง่อื่น ๆ 
1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวสัดิ(์1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

2 นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

3 นำงสำวสธีุรำ  ศรีไพบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

4 ผศ.ดร. กำรดี  เลยีวไพโรจน์ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

(1) เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมรู้ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในและก ำกบัดแูล 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมกีำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำยหรือเลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเข้ำมำใหม่ ตลอดจนเลิกจ้ำง บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ี
ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยงำนดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่วต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
- ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
- ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมกฎบตัร (Charter) 
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
กรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติเปลีย่นแปลงหน้ำที่ และจดัท ำรำยช่ือ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
และน ำส่งต่อตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำร นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำม
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรรำยงำนโดยผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรับปี 2562 
ล ำดบั คณะกรรมการตรวจสอบ จ ำนวนกำรประชมุ (ครัง้)  จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชมุ (ครัง้) 

1 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ 4 4 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน   4 4 
3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ 4 4 
4 ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์ 4 3 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้อนมุตัิจัดตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคณุสมบตัิเหมำะสม ปัจจุบนัประกอบด้วย
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนทัง้หมด 4 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

ล ำดบั กรรมกำร ต ำแหนง่ ต ำแหนง่อื่น ๆ 
1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวสัดิ ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
2 นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

คำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

3 นำงสำวสธีุรำ  ศรีไพบลูย์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

4 ผศ.ดร. กำรดี  เลยีวไพโรจน์ กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในและก ำกบัดแูล   
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรสรรหำ 
1.1   ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
1.2   พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรบริษัทท่ีครบวำระ 
และ/หรือ มีต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
1.3   ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

2. กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
  2.1   ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร

ชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2.2   พิจำรณำค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นรำยบุคคล โดยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำควำม
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เหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 
2.3   ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

3. หลกัเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำ  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำบุคคลเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตัง้
กรรมกำรรำยใหมพ่ิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคณุสมบตัิที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกดั, พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมถึงข้อบงัคบับริษัท โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board 
Diversity)  ก ำหนดให้เพศ ระดบักำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทกัษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล อนัเป็นประโยชน์ตอ่
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบำยว่ำด้วยควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดและ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะและควำมจ ำเป็นที่ยงัขำด 
รวมถึงคณุสมบตัิที่เหมำะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์
ทำงธุรกิจของบริษัท ส ำหรับกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมใน
ด้ำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ผ่ำนมำ กำรให้ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส สร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ส ำหรับปี 2562 

ล าดับ 
คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนการประชุม 
(ครัง้) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม 
 (ครัง้) 

1 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ 2 1 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน   2 2 
3 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ 2 2 
4 ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์ 2 2 
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คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้อนมุตัิจดัตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เมื่อวนัที่ 
14 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคณุสมบตัิเหมำะสม ปัจจุบนัประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ทัง้หมด 3 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้
 
ล ำดบั กรรมกำร ต ำแหนง่ ต ำแหนง่อื่น ๆ 

1 นำยอนนัต์  ตงัทตัสวสัดิ ์ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำรอิสระ 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำร 

 ผู้จดักำรใหญ่ 

3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมกำรบรรษัทภิบำล  กรรมกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

 เลขำนกุำรบริษัท 

เลขานกุารคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรัตน์  ผู้จดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายในและก ำกบัดแูล  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจดัตัง้ขึน้ รวมทัง้ผู้บริหำร 

และพนกังำน ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีสอดคล้องกบันโยบำยของบริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
2. ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพงึปฏิบตัิที่ส ำคญั ๆ ของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
3. ทบทวนนโยบำย หลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ  
4.  เสนอแนะข้อก ำหนดที่เก่ียวกับจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมกำรผู้ บริหำรและพนกังำน

ของบริษัท  
5. ดแูลให้หลกักำรบรรษัทภิบำลที่ดีมีผลในทำงปฏิบตัิมีควำมตอ่เนื่องและเหมำะสม  
6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบตัิ และ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
7. จดัให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
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กำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ส ำหรับปี 2562 

ล าดับ คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
จ านวนการประชุม 

(ครัง้) 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม 

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

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

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ    ประธานกรรมกำรบริหำร 
2. นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช  ผู้จดัการใหญ่ 
3. นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
4. นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงสำวอินทิรำ อินทรัุตนำ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมลู 
(ประวตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่คณะกรรมกำรบริษัทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติและก ำหนดนโยบำย 
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง  ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนมุตัิและ/หรือให้ควำม
เห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ ดงันี ้

1. พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ ทัง้นี  ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบในท่ีประชมุครำวตอ่ไป 

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

3. อนมุตัิกำรใช้จ่ำยเงินลงทนุท่ีส ำคญั ๆ ท่ีได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว  

4. เป็นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยจดักำรในเร่ืองเก่ียวกบันโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ด้ำนกำรปฏิบตัิกำรอื่น ๆ 
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ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไมร่วมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแย้ง หรือรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมกำรบริหำรมีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะ
ดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำว
ตำมที่ข้อบังคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกรรมกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว 

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร มีกำรปรับปรุงครัง้ลำ่สดุตำมมติคณะกรรมกำร
บริษัท เมื่อวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 2561 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนกุำรบริษัท โดยประวตัิ
ของผู้ด ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบริษัทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
และกำรท ำงำนของกรรมกำร รวมถึงประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร 
โดยให้สอดคล้องกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมตัง้ใจของกรรมกำร ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด และคู่
แขง่ขนั โดยที่คำ่ตอบแทนดงักลำ่ว ต้องอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไว้ 
โดยมีประเภทของคำ่ตอบแทน คือ คำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และสทิธิประโยชน์อื่น เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำมหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรระดับสูง ได้มีกำรพิจำรณำโดยประธำน
กรรมกำรบริหำร และผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ผู้บริหำรระดบัสงู 
หมำยเหต ุ    ปี 2562 คำ่เบีย้ประชมุ 

- ส ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำร      ครัง้ละ 5,000  บำท  
- ส ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   ครัง้ละ 5,000  บำท 
- ส ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   ครัง้ละ 5,000 บำท 
- สทิธิประโยชน์อื่น      ไมม่ี 

 
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำร และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร ได้รับจำกบริษัทในรูปแบบเงินเดือนและโบนสั 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  
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8.5  บุคลากร (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
 จ ำนวนพนกังำนของบริษัท และบริษัทยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดกิาร 

 กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 

 กำรประกนัภยักลุม่ (ประกอบไปด้วย ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุและประกันสขุภำพ) 

 กองทนุประกนัสงัคม 

 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

 เงินชว่ยเหลอืงำนแตง่งำน 

 เงินชว่ยเหลอืงำนศพ 

 เงินเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด 

 โบนสั (Performance Bonus) 
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นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน   
 บริษัทได้มุง่เน้นเสริมสร้ำงคณุภำพของบคุลำกรให้ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ โดยมีนโยบำยพฒันำ
บคุลำกร โดยบคุลำกรแตล่ะคนจะได้รับกำรฝึกอบรมเพิ่มศกัยภำพตำมหลกัสตูรที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งและหน้ำที่ เพื่อ
เพิ่มทักษะกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ และสร้ำงควำมตื่นตัวในกำรแสวงหำ ควำมรู้ใหม่  ๆ เพื่อพัฒนำ
พนกังำนให้เป็นบคุลำกรที่มีคณุภำพพร้อมซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ และประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรเติบโตขององค์กร โดยจดัให้มีกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท โดยนบัตัง้แต่กำรรับพนกังำนใหม่ บริษัท
จะจดัให้มีกำรอบรมพนกังำนใหมเ่พื่อควำมเข้ำใจถึงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในสว่นงำนที่รับผิดชอบ นอกจำกนีคู้่ค้ำของ
บริษัท บริษัทจะส่งบุคลำกรเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรู้ในกำรพัฒนำบริกำรใหม่  ๆ และ/หรือ บริษัทจะมีกำรส่ง
พนกังำนไปร่วมสมัมนำและเรียนรู้บริกำรใหม่ ๆ จำก คู่ค้ำเสมอมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัได้ให้ควำมส ำคญักับกำร
ติดตำมและวดัผลในด้ำนควำมรู้ที่ได้รับ และควำมสำมำรถน ำควำมรู้นัน้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน ทัง้นี ้เพื่อสร้ำง
แรงจงูใจในกำรสร้ำงผลงำน สร้ำงควำมจงรักภกัดี และควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของบคุลำกรในองค์กรในระยะยำว 
ส ำหรับแนวคิดด้ำนกำรบริหำรบคุลำกรในอนำคต บริษัทมีแนวคิดด ำเนินงำนควบคู่กบักำรฝึกอบรมที่สร้ำงทกัษะควำม
เช่ียวชำญตำมสำยงำน โดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจดักำร ให้ควำมส ำคญักบักำรประสำนงำนระหวำ่งหนว่ยงำน 
หรือบคุลำกร ให้มีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

 
 

 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญั  และจดัให้มีกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมำโดย
ตลอดอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทได้ปลูกฝังจิตส ำนึกเร่ือง จริยธรรมธุรกิจในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ  คู่ค้ำ  คู่แข่งขัน  และ
พนกังำน อยำ่งมีคณุธรรม บริษัทมีควำมเช่ือมัน่วำ่ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีที่ประกอบไปด้วย ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ี
ดี กำรมีคณะกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีวิสยัทศัน์และมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  มีกลไกกำรควบคมุและกำรถ่วงดุล
อ ำนำจเพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และมี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูค่ำและผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยำว  

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะบริหำรงำนขององค์กร โดยยึดหลกับรรษัทภิบำล จึงก ำหนดนโยบำย 
กลไกกำรบริหำรและระบบก ำกับดูแลเพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลตุำม
วตัถปุระสงค์ และเปำ้หมำยที่วำงไว้ บนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ยดึมัน่ในควำมโปร่งใส รับผิดชอบ ต่อผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีทกุฝ่ำย โดยแบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้

 หมวด 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
 หมวด 2 กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 หมวด 3 บทบำทของบริษัทตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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 หมวด 4 กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส 

 หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

ค านิยาม 
บริษัท หมำยถึง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ จัดกำร หรือผู้ ด ำรงต ำแหน่งบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำก

ผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ระดบับริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี หรือกำรเงินที่เป็นระดบั
ผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเทำ่       

หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั มีสทิธิในควำมเป็นเจ้ำของ โดยควบคมุบริษัทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ให้ท ำหน้ำที่แทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัท บริษัทจึงควร
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวำระกำรประชุม และ
เสนอช่ือกรรมกำรเพื่อแต่งตัง้ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นภำยใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทก ำหนด 
ซึ่งช่องทำงและหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะแจ้งให้ทรำบในช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี ผ่ำนกำรดำวน์โหลด
แบบฟอร์มและรำยละเอียดตำ่ง ๆ ทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

2. สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั ได้แก่  
2.1 กำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้น สทิธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสทิธิในกำรรับทรำบข้อมลู ผลกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยกำรบริหำรงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทนัเวลำ  
2.2 กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของกิจกำร  
2.3 กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรเป็น

รำยบคุคล แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี รวมถึงอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรทกุรูปแบบ เช่น ค่ำเบีย้ประชุม โบนสั 
และพิจำรณำเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่บริษัท เช่น  กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบั 
และหนงัสอืบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น  

2.4 ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั ควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม และข้อมลูที่
เพียงพอตอ่กำรพิจำรณำในแตล่ะวำระก่อนกำรประชมุตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซกัถำมกรรมกำรทัง้ในที่
ประชุมและส่งค ำถำมล่วงหน้ำ มีโอกำสเสนอวำระกำรประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วม
ประชมุ  

2.5 คณะกรรมกำรต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่กระท ำกำรใด  ๆ อันเป็นกำร
ละเมิด หรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสยีงผู้ ถือหุ้น 

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#2#2
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3. กำรสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น จะได้รับหนงัสอืเชิญประชมุและสำรสนเทศเก่ียวกบัสถำนท่ี เวลำ วำระ  และ
เร่ืองที่ต้องพิจำรณำ วตัถปุระสงค์ และเหตผุล รำยละเอียดของเนือ้หำแตล่ะวำระ เช่น ประวตัิกรรมกำร รำยช่ือ
ผู้สอบบญัชี บริษัทผู้สอบบญัชี พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตผุลควำมจ ำเป็น หนงัสือ
มอบฉันทะตำมที่กฎหมำยก ำหนด และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระ พร้อมทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ และแจ้งเร่ืองจัดเตรียมอำกรแสตมป์ไว้
ให้บริกำรแก่ผู้ รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยบริษัทจะจัดสถำนที่และเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้มี
ผู้ เข้ำร่วมประชมุมำกที่สดุ ทัง้นีบ้ริษัทมิได้มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญั โดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 

4. ประธำนกรรมกำรเข้ำประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบค ำถำม  หรือให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรอื่นที่
เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบ 

5. หลงักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบและเข้ำถึงสำรสนเทศเก่ียวกบัผลกำรพิจำรณำ  และ  ผลของกำร
ลงคะแนนเสียง บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนภำยในวนัท ำกำรถัดไปจำกวนัที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมำยขำ่วไปยงัตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และน ำ
รำยงำนกำรประชุมเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทhttps://www.bol.co.th ภำยใน 14 วนั หลงัจำกวนัประชุม 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มำและไม่ได้มำเข้ำร่วมประชุมรับทรำบถึงรำยช่ือกรรมกำร และผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 
วิธีกำรลงคะแนน และนบัคะแนน ผลของกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ และประเด็นค ำถำมค ำตอบ  

6. กำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทได้มีจดัสรรสว่นแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นไปตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำย  

 
สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการแต่งตัง้คณะกรรมการ   

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวำระท่ีก ำหนดไว้โดยเจำะจง มีควำมโปร่งใส และชดัเจน ในกำรเสนอช่ือกรรมกำร
เพื่อกำรเลอืกตัง้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในกำรคดัสรร มีกำรเปิดเผยประวตัิของกรรมกำรทกุทำ่นโดย
ละเอียดต่อสำธำรณชน และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่ง ในกำรแต่งตัง้กรรมกำร ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้  

ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลที่ได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

หมวด 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

1. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นท่ีตนมี และมีควำมเทำ่เทียมกนัในสำรสนเทศเก่ียวกบับริษัท 
โดยบริษัทมีกำรแจ้งข้อบงัคบับริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบเก่ียวกบัสทิธิในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิกำรลง

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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เสียงลงคะแนน  1 หุ้นสำมญัต่อ 1 เสียง สิทธิกำรมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทนตน สิทธิในกำรเสนอช่ือ
กรรมกำรก่อนกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 

2. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสำรสนเทศที่จ ำเป็นอยำ่งเพียงพอ และยตุิธรรม ทนัเวลำ จำกบริษัท และบริษัทไม่แสดงควำม
เอนเอียงกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยกำรให้สำรสนเทศที่ยงัไมเ่ปิดเผย 

3. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบตัิโดยยตุิธรรม 
4. บริษัทมีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระตำ่ง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 

14 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทัง้มีกำรเผยแพร่เอกสำรทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
ลว่งหน้ำ 30 วนั นอกจำกนีแ้ล้ว ผู้ ถือหุ้นทกุรำยยงัได้รับสทิธิอย่ำงเท่ำเทียมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. บริษัทก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ 
และเสนอช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น โดย
ได้จดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำปรับปรุงมำให้กบัผู้ ถือหุ้ นรับทรำบ โดย
ชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะให้กบัผู้ ถือหุ้นไปตำมเอกสำรแนบที่แนบไปพร้อมกบัจดหมำยเชิญประชมุ 

6. บริษัทมีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระท่ีส ำคญั และเก็บไว้เป็นหลกัฐำนเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อ
โต้แย้งในภำยหลงั อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงไว้ในทุกวำระ  เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรลงคะแนน และโปร่งใสในกำรนบัคะแนน 

7. บริษัทมีมำตรกำรในกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน (Insider Trading) ในกำรป้องกนักำรน ำข้อมลูภำยในไป
เปิดเผยตอ่บคุคลอื่น ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน 

7.1 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภำยใน (ผู้ ล่วงรู้ข้อมูล) และบุคคลที่มี
ควำมสมัพนัธ์กบัผู้ลว่งรู้ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ (2) บตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ (3) นิติบคุคลซึ่งผู้ลว่งรู้ข้อมลู บคุคลตำม (1) และ  (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักลำ่ว ต้องไม่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทภำยในเวลำ 1 
เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี และมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมกำรทกุครัง้ที่มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ 

7.2 กรรมกำร และผู้บริหำรแจ้งตอ่เลขำนกุำรบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั 
ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

7.3 กรรมกำร และผู้ บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับส่วนได้ส่วน เสีย และผู้ เ ก่ียวข้องเพื่อให้
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และตดัสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึง่กรรมกำร และผู้บริหำรที่มีสว่นได้สว่นเสียกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทต้อง
ไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมมำตรกำรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบริษัท 

 
บริษัทปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองควำมขดัแย้งของผลประโยชน์อยำ่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญั
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ในกำรขจดัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง มีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์  
รวมถึงนโยบำยและควำมจ ำเป็นของรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ดงักลำ่วอยำ่งครบถ้วนชดัเจน และทนัเวลำ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยก ำกบั
ดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน โดยมีบทลงโทษในกำรท่ีผู้บริหำร หรือพนกังำน น ำข้อมลูภำยในบริษัทไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ 
หรือน ำไปใช้ประโยชน์สว่นตน รวมทัง้ยงัมีกำรเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทไว้ในรำยงำนประจ ำปี และเปิดเผย
กำรถือหุ้นของบริษัทของคณะกรรมกำร และผู้บริหำรอยำ่งครบถ้วนอีกด้วย 

หมวด 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. คณะกรรมกำรรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด และสนบัสนุนให้มีกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงบริษัท กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะกำรเงินที่
มัน่คงอยำ่งยัง่ยืน คณะกรรมกำรมัน่ใจวำ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบตัิด้วยดี 

2. คณะกรรมกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และกำรท ำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบเชิงกำรแขง่ขนั และกำรท ำก ำไรให้กบับริษัท 

3. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้กระดำษอย่ำงรู้คุณค่ำ  กำร reuse/recycle กำร
รณรงค์ร่วมกนัประหยดัพลงังำนไฟฟำ้ เป็นต้น 

4. บริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตำ่ง ๆ และมีนโยบำยเก่ียวกบักำรปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียที่
จะดูแลให้ควำมมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้ น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจน
สำธำรณชนและสงัคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม และจะให้มีกำรร่วมมือกนัระหว่ำงผู้มีส่วนได้สว่นเสียในกลุ่ม
ต่ำง ๆ ตำมบทบำท และหน้ำที่ เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนินไปด้วยดี มีควำมมั่นคง และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย 
4.1 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น  

บริษัทมุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น 
โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้กำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
4.2 นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่พนกังำน  

บริษัทมีนโยบำยที่แสดงถึงควำมตระหนกัและถือวำ่ควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเป็นสว่นหนึง่ของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ พนกังำนทกุคนของบริษัทจะต้องได้รับควำมปลอดภยั 
มีสขุภำพอนำมยัที่ดี ภำยใต้สภำพกำรท ำงำน และสิ่งแวดล้อมที่ดี พนกังำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำสงูสดุ และ
เป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จของบริษัท จึงปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนษุยชน รวมถึง
ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนเคำรพสิทธิมนษุยชนสำกล ไม่ละเมิดต่อหลกักำรดงักลำ่ว 
บริษัทจึงได้มุ่งพฒันำเสริมสร้ำงวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรว่ำจ้ำง แต่งตัง้และ
โยกย้ำยพนกังำน จะพิจำรณำบนพืน้ฐำนของคณุธรรม และกำรใช้ทรัพยำกรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
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บริษัท รวมถึงมีนโยบำยกำรอบรม และพัฒนำศักยภำพพนักงำน บริษัทจัดให้พนักงำนได้ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำนเพิ่มเติมในสำขำอำชีพที่พนกังำนได้ปฏิบตัิงำนอยู่ เพื่อให้พนกังำนได้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน โดยหลักสูตรนัน้ ๆ สอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเก่ียวข้อง
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนของพนักงำนที่ได้รับมอบหมำย ทัง้นี  ้บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดให้พนักงำนได้รับ
ฝึกอบรมในแต่ละปี ทัง้กำรจัดอบรมภำยในบริษัท และกำรส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกบริษัท  ครบตำม
สดัส่วนหรือมำกกว่ำร้อยละ 50 ของลกูจ้ำงเฉลี่ยในระหว่ำงปีนัน้ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริม
กำรพฒันำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 อีกทัง้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรให้
เป็นไปอย่ำงยุติธรรม เช่น กำรจัดให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร  และพนักงำน โดยจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรเงิน และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น โดยค ำนงึถึง
ปัจจยัตำ่ง ๆ  ได้แก่ คณุวฒุิ ประสบกำรณ์ ระดบั ต ำแหนง่  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็นต้น อีกทัง้ปอ้งกนัมิให้มี
หรือเกิด สถิติกำรเกิดอุบตัิเหตุหรืออตัรำกำรหยุดงำน และบริษัทยึดมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน
อยำ่งเคร่งครัด 
4.3 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ  

บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจให้กับลกูค้ำที่จะได้รับผลิตภณัฑ์ และ
บริกำรท่ีดีมีคณุภำพในระดบัรำคำที่เหมำะสมกบัคณุภำพ รวมทัง้รักษำสมัพนัธภำพที่ดี จึงได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิเก่ียวกบัลกูค้ำไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 สนิค้ำและบริกำร 
ผลติสนิค้ำ และบริกำรท่ีมีคณุภำพ โดยมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัมำตรฐำนให้สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและ

จริงจัง เพื่อให้ได้สินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มที่สงูขึน้ มีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ รวมถึงเปิดเผยข่ำวสำรข้อมลูเก่ียวกับสินค้ำ และบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
4.3.2 กำรรักษำข้อมลูของลกูค้ำ 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้ำ โดยไมไ่ด้รับอนญุำตจำก
ลกูค้ำก่อน เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบงัคบัของกฎหมำย อีก
ทัง้จดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอยำ่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่ ำข้อมลูไปใช้ในทำงไมถ่กูต้อง 
4.3.3 กำรให้ข้อเสนอแนะ 

จดัให้มีหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะในสินค้ำ และบริกำร ให้ค ำปรึกษำ วิธีแก้ไข
ปัญหำ และค ำแนะน ำตำ่ง ๆ เพื่อให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจอยำ่งสงูสดุในสนิค้ำและบริกำร 

4.4 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและเจ้ำหนี ้  
กำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค้่ำใด ๆ ต้องไมน่ ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมำยใดๆ 

รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงกำรซือ้สินค้ำที่คู่ค้ำละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ไม่น ำผลงำน
หรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอก น ำมำใช้ประโยชน์ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำ จะไม่
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อื่น มีกำรค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่วมกนักบัคูค้่ำ กำรคดัเลอืกคูค้่ำท ำอยำ่งยตุิธรรม โดยมีนโยบำยกำรคดัเลอืกคู่ค้ำที่ถือปฏิบตัิอยำ่งชดัเจน ทัง้นี ้
บริษัทถือวำ่คูค้่ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรร่วมสร้ำง Value Chain ให้กบัลกูค้ำ   
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กำรปฏิบตัิตอ่เจ้ำหนีบ้ริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีหลกักำรและวินยั เพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือให้แก่
เจ้ำหนี ้โดยบริษัทยึดมัน่ในสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบเพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
4.5 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่   

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำง เสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขำด หรือ
ก ำหนดให้คูค้่ำต้องขำยสนิค้ำของบริษัทเทำ่นัน้ และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ โดยใช้วิธีกำรใด ๆ 
ให้ได้มำซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัตอ่จริยธรรม 
4.6 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม  

บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทของคนไทย ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในบญุคณุของประเทศ และเป็นสว่นหนึ่ง
ของสงัคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในกำรช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
กำรสนบัสนุนกิจกรรมของท้องถ่ินที่บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ โดยได้เร่ิมจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำง
สงัคม 

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

6. บริษัทจดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชนั และห้ำมจ่ำยสนิบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและควบคมุดูแลเพื่อ
ป้องกนั และติดตำมประเมินผลควำมเสี่ยงจำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน อย่ำงไรก็ตำมแนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รัปชันนี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะท ำกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำรฝึกอบรมให้
บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชนั 

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

1. บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูที่มีควำมถกูต้องครบถ้วนโปร่งใสทัว่ถงึ และทนัเวลำ อำทิ เปำ้หมำย
ระยะยำวของบริษัท ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยกำรระหว่ำงกนั ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ โดยผ่ำนช่องทำง
และสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมลู
ประจ ำปี (56-1) อีกทัง้อีเมล์ในกำรติดต่อกบัผู้ รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในกำรติดต่อกบันกัลงทนุ IR@bol.co.th 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2. บริษัทได้รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่คณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบไว้  โดยสรุปและรำยงำน
ผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 
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3. บริษัทได้แสดงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) โดยบริษัทจดัสง่
รำยงำนทำงกำรเงินตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์  และ
ตลำดหลกัทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และไม่มีรำยกำรที่ท ำให้ผู้สอบบญัชีแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เง่ือนไข หรืองบกำรเงินไมถ่กูต้อง หรือไมแ่สดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน 

4. บริษัทได้มีกำรเปิดเผยรำยช่ือคณะกรรมกำรอิสระ บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ค่ำตอบแทน จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ประวตัิคณะกรรมกำร ไว้ในแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

5. บริษัทจดัให้มีผู้ที่รับผิดชอบในกำรให้ข้อมลูสำรสนเทศและสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุตลอดจนนกัวิเครำะห์
หลกัทรัพย์ รวมถึงมีกำรพบปะให้ข้อมูลดงักลำ่วตำมควำมเหมำะสม ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

6. บริษัทได้มีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียในที่
ประชมุคณะกรรมกำร ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมกำร  
และคณะกรรมกำรบริหำร 

7. บริษัทได้มีกำรแจกแจงโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำร และผู้บริหำรให้ทรำบ
กำรถือหุ้นอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเข้ำใจเร่ืองโครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นที่อำจมี
ผลกระทบตอ่อ ำนำจกำรควบคมุหรือกำรบริหำรจดักำรของบริษัท 

8. บริษัทมีกำรจ้ำงผู้สอบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิที่ได้รับกำรยอมรับเป็นผู้สอบบญัชี โดยผู้สอบ
บญัชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่ำสอบบญัชี 
คำ่บริกำรอื่น ๆ ท่ีจ่ำยให้กบัผู้สอบบญัชีหรือบริษัทสอบบญัชี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำย ุซึง่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ คณุสมบตัิ ทัง้
ในด้ำนทกัษะ ประสบกำรณ์  ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท และมีกรรมกำรบริหำร อย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลกัของบริษัท โดยคณะกรรมกำร จะเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำร
ก ำหนดนโยบำยและภำพรวมองค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
1.1 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี

กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดย
คณะกรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง  ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 10 
ทำ่น ดงันี ้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 30 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
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ร้อยละ 70 (โดยมีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 50 มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ มี
คุณสมบตัิเป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์) 

1.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออก
จำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ให้เป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออก
จำกต ำแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกวำ่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ 
อำจจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  

2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2.1 คณะกรรมกำรมีคุณสมบตัิ บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำย ด้วยควำม
ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่ท่ีส ำคญั ดงันี  ้
2.1.1 จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 
2.1.2 จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
2.1.3 จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรับงวด 3 

เดือน สิน้สดุแตล่ะไตรมำส ซึง่ผู้สอบบญัชีสอบทำนแล้ว อีกทัง้จดัท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2.1.4 พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรได้อยำ่งเป็นอิสระ ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
เทียบเทำ่กบัข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

2.1.5 จดัตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.1.6 พิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัท 
2.1.7 มอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบคุคล
ที่ได้รับมอบอ ำนำจ หรืออ ำนำจนัน้ ๆ ได้ เมื่อเห็นสมควร 
 ทัง้นี ้อำจมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ โดย
มีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่กำรมอบ
อ ำนำจนัน้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
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พิจำรณำ และอนุมตัิรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ และอนมุตัิไว้แล้ว 

2.1.8 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหำร และพนักงำนมี
จุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งคณะกรรมกำรได้
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรวำงแผน
งบประมำณที่อนมุตัิ 

2.1.9 ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูล
กำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปนี ้คณะกรรมกำรต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนกำร
ด ำเนินกำร อนัได้แก่ เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น 
กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นท่ี
ส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั เป็นต้น 
 นอกจำกนี ้ยังมีขอบเขตหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนั และกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ประกำศอื่นของส ำนกังำน กลต. หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

2.1.10 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
2.1.11 พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ผู้ จัดกำรใหญ่ (Chief 

Executive Officer) และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
2.1.12 ต้องไมป่ระกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือ

เข้ำเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2.1.13 กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยอ้อมในสญัญำที่บริษัทท ำขึน้ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้
เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไมช่กัช้ำ 

2.2 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ 
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.3 คณะกรรมกำรจดัให้มีนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคูม่ือจรรยำบรรณส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตัิ ติดตำมผลกำรปฏิบตัิดงักล่ำว เพื่อให้มัน่ใจว่ำ 
พนกังำนทุกคนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ และ
สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงถกูต้องเหมำะสม บริษัทก ำหนดให้พนกังำนใหม่ทกุคน จะต้องได้รับกำร
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อบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพฒันำ อบรม ทบทวนส ำหรับพนกังำนปัจจุบนั โดยอำจจดัท ำ
แบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ในกำรปฏิบตัิงำน ระเบียบและข้อปฏิบตัิของพนกังำน รวมถึงนโยบำย
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ให้พนกังำนทกุคนได้ทดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่ำระเบียบและข้อปฏิบตัิมีกำร
เปลีย่นแปลง และน ำผลที่ได้มำประเมินระดบัควำมรู้และควำมเข้ำใจของพนกังำนเพื่อด ำเนินกำรสื่อสำร
ให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจอยำ่งทัว่ถึงในกำรสง่เสริมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีขององค์กรตอ่ไป 

2.4 คณะกรรมกำรจดัให้มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจดักำรที่มี
ประสทิธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร 

2.5 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยก ำกบัดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน เพื่อป้องกนักำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นควำมลบัไม่ให้เกิดกำรร่ัวไหล ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ (market sensitive 
information)   

2.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลให้มีระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ได้รับรอง
มำตรฐำนระดบัสำกลในด้ำนกำรจดักำรระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัข้อมลูองค์กร 

2.7 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัท โดย
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทต่อ
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.8 คณะกรรมกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจดัท ำแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน หำกบริษัทอยูใ่นภำวะที่ประสบ
ปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหำดังกล่ำว ทัง้นี ้ให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ และขออนมุตัิในกรณีที่จะตดัสินใจตำมแผนกำรแก้ปัญหำทำงกำร
เงิน 

2.9 คณะกรรมกำรมีสว่นร่วมในกำรสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำร
สร้ำงคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้ำ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
3.1 ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำม

ชดัเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ทัง้นี ้เพื่อให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกนัอยำ่งเหมำะสม 

3.2 ประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นฝ่ำยบริหำร โดยจะเป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 
กำรประชุมผู้ ถือหุ้ น กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร และรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยอื่น ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ 

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

file:///D:/MY%20DATA/Public%20Company%20Limited/CG/CG/CG/CG/CG%202555%20(ฉบับล่าสุด)/Draft%20CG%20จาก%20IA_V2/16%20นโยบายบริหารความเสี่ยง%20(V1).docx
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4. กรรมการอิสระ 
4.1 กรรมกำรอิสระ เป็นกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้เท่ำ
เทียมกนั ตลอดจนไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร และให้
ควำมเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระ 

4.2 คณุสมบตัิและวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรอิสระ 

4.2.1 เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุ้นของบริษัทได้ แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 1 ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
4.2.2 เป็นกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
4.2.3 เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ 
4.2.4 ต้องไม่เป็นญำติสนิท หรือเป็นบคุคลซึ่งรับ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ำยบริหำร ผู้บริหำร ผู้ ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
4.2.5 เป็นผู้ซึง่ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีสำระส ำคญักบับริษัท ซึง่สำมำรถมีอิทธิพลต้องกำรแสดง

ควำมเห็นที่เป็นอิสระ 
4.2.6 ต้องไมเ่ป็นลกูจ้ำง หรือพนกังำนที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในชว่งสองปีก่อนด ำรงต ำแหนง่ 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
   บริษัทจดัให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ย คือ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ เพื่อท ำหน้ำที่
ช่วยศกึษำ และกลัน่กรองงำนของคณะกรรมกำร 

9.2.1  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และก ำหนด

นโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัท
พิจำรณำอนุมตัิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้ ดงันี ้

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
1) พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยบริหำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอให้

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ ทัง้นี ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในกรณีเร่งด่วน 
และให้น ำเสนอคณะกรรมกำร เพื่อทรำบในท่ีประชมุครำวตอ่ไป 

2) อนมุตัิกำรใช้จ่ำย ตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำร   
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3) อนมุตัิกำรใช้จ่ำยเงินลงทนุที่ส ำคญั ๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร หรือตำมที่คณะกรรมกำรได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไว้แล้ว 

4) เป็นคณะที่ปรึกษำให้ฝ่ำยบริหำรในเร่ืองเก่ียวกับนโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำน
บคุคล และด้ำนกำรปฏิบตัิกำรอื่น ๆ 

ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติ รำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือ
รำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลกัษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลักษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นสว่นหนึง่ของคณะกรรมกำร โดยแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน 

และอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชี/กำรเงิน โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำม
เป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท 
เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุช ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2) มีควำมเป็นอิสระ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท 
หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่น
ได้สว่นเสียใน ลกัษณะ ดงักลำ่วในเวลำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เว้นแต่
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่นเสียนัน้ 
จะไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่  และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรตรวจสอบ 

3) ต้องไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง  พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับ
เงินเดือนประจ ำในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

5) ต้องไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญำติสนิทของผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

6) สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของฝ่ำยบริหำร ผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว 
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บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง และเพียงพอ 

2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำยหรือเลกิจ้ำงหวัหน้ำฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำคดัเลอืกเสนอแตง่ตัง้ หรือเลกิจ้ำง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี
ภำยนอกของบริษัท และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี
ภำยนอก โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุด้วย อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนดงักล่ำวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

6.2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
6.3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

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

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
6.7) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำม

กฎบตัร (Charter) 
6.8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ 
และจดัท ำรำยช่ือ และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
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แบบที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และน ำสง่ต่อตลำดหลกัทรัพย์ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่มีกำร
เปลีย่นแปลงดงักลำ่ว โดยวิธีกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรรำยงำน โดยผำ่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 2 ปี รวมทัง้กำรแตง่ตัง้เพิ่มและถอดถอนจำก

กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ อำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหม่อีกได้ กำร
ลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ยื่นใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30 วนั โดย
คณะกรรมกำรเป็นผู้อนมุตัิ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำร แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบัติครบถ้วนทดแทนบคุคลที่ลำออก โดยบคุคลที่ได้รับแต่งตัง้จะ
อยู่ในต ำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ตนแทน  พร้อมแจ้งให้ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทรำบ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำย

ไตรมำส และเร่ืองอื่น ๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็น เร่งดว่นอื่น ๆ ตำมแตจ่ะเห็นสมควร 

2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยค ำสัง่ของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงั
กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนดั
ประชมุโดยวิธีอื่น หรือก ำหนดวนัประชมุให้เร็วกวำ่นัน้ก็ได้ 

3) ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรในครำวถดัไป 
เพื่อทรำบทกุครัง้ 

4) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร และประกอบด้วยกรรมกำร 

หรือฝ่ำยบริหำร อย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องเป็น
กรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถแต่งตัง้พนกังำนของบริษัทจ ำนวน 1 คน ท ำ
หน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร โดยมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) กำรสรรหำ 
1.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย โดย

พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 

1.2) พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  กรรมกำร
ที่ครบวำระ และ/หรือมีต ำแหนง่วำ่งลง และ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 

1.3) ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
2) กำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
แล้วแตก่รณี 

2.2) ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็น และเหมำะสมทัง้ที่ เ ป็นตัวเ งินและมิใช่ตัวเ งินของ
คณะกรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรให้พิจำรณำ
ควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำและน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อขออนมุตัิ 

2.3) ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
1) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 2 ปี กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนผู้ที่พ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ อำจได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำมำใหมไ่ด้ 
2) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง เพรำะเหตอุนัมิใช่กำรพ้นจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ มีคุณสมบัติเหมำะสม ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนต ำแหน่งที่ว่ำงนัน้ โดยให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูใ่นต ำแหนง่ที่ไปแทน 

3) หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนท่ำนใด ประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระจะต้องแจ้ง
ตอ่บริษัทลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนัเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ทดแทน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
1) ให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละครัง้ ให้มีกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนจึงจะถือวำ่ครบองค์ประชมุ 

3) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม เลือกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนหนึ่งเป็น
ประธำนในที่ประชมุ 



บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562                     
                

 54 

9.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ขึน้เพื่อท ำหน้ำที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำร ด้ำนบรรษัทภิบำล ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ให้บรรลคุวำมส ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม ควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุภำคสว่น 

คณะกรรมกำรเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล โดยเลอืกจำกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัท และ/
หรือผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจดัตัง้ขึน้ 

รวมทัง้ผู้บริหำร และพนกังำน ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีสอดคล้องกบันโยบำยของ
บริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2) ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ข้อพงึปฏิบตัิที่ส ำคญั ๆ ของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
3) ทบทวนนโยบำย หลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก ำหนดที่เก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจข้อพงึปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมกำร ผู้บริหำร 

และพนกังำนของบริษัท 
5) ดแูลให้หลกักำรบรรษัทภิบำลท่ีดีมีผลในทำงปฏิบตัิมีควำมตอ่เนื่องและเหมำะสม 
6) รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบตัิ 

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ แตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรรษัทภิบำล  
 ทัง้นี ้กรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่วมีสิทธิกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม 
2) วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชมุ 
3) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ 
4) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม ทัง้นี ้

กรรมกำร ท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้ำร่วมในกำรพิจำรณำหรือลงมติ 
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9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสรรหำบุคคลเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำร
รำยใหม่พิจำรณำจำกองค์ประกอบ และคณุสมบตัิที่สอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนจ ำกดั, พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบงัคบับริษัท โดยค ำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity)  ก ำหนดให้เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน  มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ 
วิสยัทศัน์กว้ำงไกล อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบำยว่ำด้วย
ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนด
และตรวจสอบคุณสมบตัิของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจ ำเป็นที่ยงัขำด รวมถึง
คุณสมบตัิที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท 
ส ำหรับกำรเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้ำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ กำรให้
ข้อเสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส  สร้ำงควำม
มัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

การประชุมคณะกรรมการ 
1. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัท  

2. จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก ำหนดวนัประชุมไว้ลว่งหน้ำ
ตลอดทัง้ปี และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  

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

4. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุ 

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้ดูแลให้ควำมเห็นชอบก ำหนด
วำระกำรประชมุ  

6. เลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำที่จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำ
มำก่อนลว่งหน้ำ  

7. ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท มีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส ำหรับกรรมกำรที่จะ
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  ในประเด็นที่ส ำคญั โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้น  และผู้มีสว่นเก่ียวข้องอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ให้ฝ่ำยบริหำรที่เก่ียวข้องน ำเสนอข้อมูล
ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคัญ รวมถึงเป็นผู้ ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 2 ฝ่ำยเทำ่กนั 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ โดยให้มีกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน

โดยรวมของคณะกรรมกำร และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบคุคล (Self-Assessment) เพื่อน ำผลกำรประเมิน
มำพิจำรณำร่วมกนัในคณะกรรมกำร 
  โดยเลขำนกุำรบริษัทจะจดัสง่แบบฟอร์มกำรประเมินที่ประกอบไปด้วยหลกัเกณฑ์กำรประเมินด้ำน
ต่ำง ๆ เช่น โครงสร้ำง และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร กำร
พฒันำตนเองของคณะกรรมกำร และกำรพฒันำผู้บริหำรให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน และรวบรวมสรุปผลกำร
ประเมินทัง้หมดแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรรับทรำบ รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร จะน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงประสิทธิผลของกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร 
และ/หรือส่วนงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรยงัมีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผู้จดักำรใหญ่ (Chief Executive Officer) ขององค์กรด้วย 
 
ค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรอยำ่งชดัเจนและโปร่งใส และเพียงพอในกำรจูงใจ
ที่จะดแูลและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ต้องกำร  

2. กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม  

3. ค่ำตอบแทนฝ่ำยบริหำร พิจำรณำโดยเช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำร
ปฏิบตัิของผู้บริหำรแตล่ะทำ่น  

4. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้หมดดังกล่ำว จะดูควำมเหมำะสมของประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญของกรรมกำร โดยดูตำมควำมเหมำะสมของอุตสำหกรรม
บริกำร และได้รับคำ่ตอบแทนตำมจ ำนวนที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิในแตล่ะปี 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
1. กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่ำนจะได้รับทรำบข้อมูลของบริษัท  กฎระเบียบ และ

ข้อมลูธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเพียงพอ ก่อนปฏิบตัิหน้ำที่ 
2. กรรมกำรจะได้รับกำรสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อ

ช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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ทัง้นี ้ในปี 2562 มีกรรมกำร เข้ำร่วมอบรม / สมัมนำเพื่อเพิ่มพนูควำมรู้และพฒันำตนเอง ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พิจำณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบหลกั ดงันี ้
1. ให้ข้อแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกับข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของ

ทำงกำร ระเบียบ และข้อบงัคบัต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูต้องและ
สม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

2. สง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้ข้อมลู และผลกัดนัคณะกรรมกำร
ให้ปฏิบตัิตำม  

3. จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น และกำรประชุม
คณะกรรมกำร 

4. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท 
และข้อพงึปฏิบตัิที่ดี  

5. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิ
ตำมมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำร  
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6. จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดั
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  

7. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

8. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำน โดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  
9. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและข้อก ำหนด 
10. ติดตอ่และสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่ำวสำรของบริษัท 

และเป็นสือ่กลำงระหวำ่งผู้ ถือหุ้น กบัคณะกรรมกำรและผู้บริหำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 
12. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ

คณะกรรมกำร  
13. ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำร และผู้บริหำร 

 

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

เพื่อให้ผู้ ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังำนวำงใจได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของบริษัทจะได้รับกำรสำนต่ออย่ำง
ทนัท่วงที หำกต ำแหน่งส ำคญัดงักลำ่วว่ำงลง โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้พิจำรณำ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ และให้มีกำรทบทวนแผนเป็นประจ ำทกุปี  

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญั และจดัให้มีกลไกในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน ที่ท ำให้สำมำรถควบคมุดแูล

กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของ
บริษัท เช่น กำรพิจำรณำสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ ในบริษัท
ยอ่ย และบริษัทร่วม อยำ่งน้อยตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น โดยบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ย หรือบริษัท
ร่วม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ  

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีกำรก ำหนดระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม และรัดกุมเพียงพอ  รวมถึง
กลไกอื่นในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยดงักลำ่ว เช่น กลไกในกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อย กบับคุคลที่เก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกำร
ท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดให้ครบถ้วนถกูต้อง รวมถึงมีกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรจดัเก็บข้อมลู และกำรบนัทึกบญัชีของบริษัท
ยอ่ยให้บริษัทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมได้ทนัตำมก ำหนด 

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนัข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์

สว่นตนเป็นอยำ่งยิ่ง จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเก็บรักษำข้อมลูซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไว้เป็นควำมลบั 
โดยก ำหนดให้รับรู้เฉพำะผู้มีสว่นเก่ียวข้องเทำ่นัน้ 
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ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบญัชี ทรำบถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์
ในบริษัทของตน รวมถึงบคุลลที่มีควำมสมัพนัธ์กบัตนเองดงัตอ่ไปนี ้(1) คูส่มรสหรือผู้ที่อยูกิ่นฉนัท์สำมีภรรยำ (2) บตุรที่
ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ (3) นิติบคุคลซึ่งตนเอง บคุคลตำม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลำ่ว ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษัทได้ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี รวมถึงบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์กบัตนเอง ท ำกำรซือ้ ขำย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมลูภำยในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน  รวมทัง้เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู
แจ้งตอ่เลขำนกุำรบริษัท (ผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนั ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ส ำหรับกรณีที่กรรมกำร ผู้บริหำร  และผู้สอบบญัชี รวมถึงบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์กบัตนเองท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีไมเ่ข้ำขำ่ยกรณีข้ำงต้น ให้รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์
ทกุครัง้ที่ท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลำ่วภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่เกิดรำยกำรขึน้ โดยมีกำร
รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้
ทรำบควำมเคลือ่นไหวในกำรถือหุ้นบริษัทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร 

ส ำหรับในส่วนของพนักงำน บริษัทได้ก ำหนดเร่ืองนีไ้ว้เป็นหวัข้อหนึ่งของจรรยำบรรณที่พนักงำนพึ งยึดถือ
ปฏิบตัิโดยมิให้พนกังำนแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง จำกต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนและข้อมลูอนัเป็น
ควำมลบัของบริษัท  

ทัง้นี ้หำกพบว่ำ บุคคลข้ำงต้นได้น ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่ำบุคคล
ดงักลำ่วมีควำมผิดทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรงและจะถกูลงโทษตำมข้อบงัคบัพนกังำนของบริษัทตอ่ไป 

9.6 การแต่งตัง้และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคณุสมบติัและกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชี และเสนอต่อคณะกรรมกำร
ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับกำรเสนอ
แต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  

ในรอบปี 2562 ค่ำตอบแทนของผู้ สอบบัญชี ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 
ในปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำก ัด 

จ ำนวน 1.00 ล้ำนบำท (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่เกิดขึน้จริง)  
ทัง้นี  ้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
เป็นอิสระ 
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2. ค่าบริการอื่น (non-audit fees) 
บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำบริกำรอื่น ๆ เป็นเงิน 0.24 ล้ำนบำท ได้แก่ ค่ำสอบ

ทำนรำยงำนประจ ำปี และค่ำบริกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล
ตำมข้อก ำหนดในบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ ในปี 2562 

9.7 การน า CG Code ไปปรับใช้ 
 คณะกรรมกำรได้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนครัง้ลำ่สดุ เมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 พบว่ำ บริษัทได้น ำหลกัปฏิบตัิตำม CG 
Code 2560 มำปรับใช้ตรงตำมทบริษทของธุรกิจของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทตระหนกัดีว่ำ องค์กรที่จะเติบโตอย่ำงยัง่ยืนได้นัน้ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้ บริษัท จึงได้
ก ำหนดแนวนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1. มีควำมแนว่แนใ่นกำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม เพื่อสร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดีให้กบัพนกังำน 
2. ลดกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งสิน้เปลอืง 
3. ผลติบริกำรด้ำนข้อมลูที่มีคณุภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ 
4. ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม และซื่อสตัย์สจุริต 
5. สนบัสนนุให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บริษัทมีกำรสือ่สำรนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนให้พนกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง  

ผ่ำนเคร่ืองมือกำรสื่อสำรภำยในองค์กรช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ กำรใช้จดหมำยข่ำว บอร์ด
ประชำสมัพนัธ์ กำรแจ้งผำ่นอีเมล์ Intranet web หรือกำรชีแ้จงในท่ีประชุม เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัรู้และควำม
เข้ำใจในหน้ำที่ของตนเองในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทาง 

1. พนกังำน - คณุภำพชีวิตที่ดีของ
พนกังำน 

- กำรสือ่สำรข้อมลูขำ่วสำรท่ี
ทัว่ถึงทกุคนในบริษัท 

- สง่เสริมศกัยภำพของ
พนกังำน 

 

- พฒันำบคุลำกร 
- ปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน
และข้อก ำหนดสทิธิมนษุยชน 

- สภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน 
- สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและ
เป็นธรรม 

 

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

- กำรฝึกอบรมหลกัสตูรภำยใน
และภำยนอกองค์กร 

- กำรจดักิจกรรมสงัสรรค์ใน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 



บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562                     
                

 61 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง การตอบสนอง แนวทาง 
โอกำสตำ่ง ๆ  

- กำรจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลอื
สงัคมและพฒันำชมุชน 

- กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
2. ลกูค้ำ - บริกำรข้อมลูที่มคีณุภำพ 

- ตอบสนองควำมต้องกำร 
- สร้ำงควำมพงึพอใจ 

- พฒันำบริกำรท่ีตรงกบัควำม
ต้องกำรของลกูค้ำแตล่ะกลุม่ 

- กำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู 
- กำรตอบสนองลกูค้ำอยำ่ง
ทนัทีเมื่อเกิดข้อร้องเรียน 

- นโยบำยคุ้ มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 

- มีช่องทำงส ำหรับลูกค้ำ
ร้องเรียน 

3. คูค้่ำ, คูแ่ขง่ ตอ่ต้ำนกำรทจุริต - ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบท่ี
กฎหมำยก ำหนดอยำ่ง
เคร่งครัด 

 
 

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

- นโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำง 
- ไม่รับสินบนทุกชนิด  
- ปฏิบัติตำมเง่ือนไขตำม
สัญญำกับคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครัด 

4. ผู้ ถือหุ้น - สร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้น 
- มีผลประกอบกำรท่ีดี ธุรกิจ
เติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

- ทรำบถึงแนวโน้มธุรกิจและ
กำรลงทนุตำ่ง ๆ 

- เปิดเผยข้อมลูด้วยควำม
โปร่งใสและครบถ้วน 

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

5. ชมุชน  
 

เป็นมิตรกบัชมุชนและมีสว่น
ในกำรสร้ำงควำมยัง่ยืน 

- สนบัสนนุกิจกรรมในชมุชน 
- สร้ำงควำมเป็นอยูแ่ละชีวิตที่
ดีขึน้ของคนในชมุชน 

- ให้ควำมส ำคญักบักำรศกึษำ 
พฒันำเยำวชน 

- มีช่องทำงร้องเรียน  
- มีส่วนช่วยสร้ำงงำนและ
รำยได้ให้กับคนในชุมชน  

- ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ 
- ท ำกิจกรรมร่วมกบัองค์กรเพื่อ
สงัคมตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำ
กำรศกึษำและชมุชน 

 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) หรือ BOL มีควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำร
ฐำนข้อมลู และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกับควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้บริษัทเป็นผู้น ำด้ำน
กำรให้บริกำรข้อมลูทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้แตบ่ริกำรข้อมลูพืน้ฐำน และผลกำรด ำเนินงำนของแตล่ะบริษัท รวมถึงบริกำร
ด้ำนข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือตัดสินใจทำงธุรกิจที่มีควำมน่ำเช่ือถือ โดยมี
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เป้ำหมำยและควำมมุ่งมัน่ในกำรให้บริกำรข้อมลูที่มีคณุภำพ มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเช่ือถือ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่มีทัง้ควำมทนัสมยั และมีกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ได้รับควำมเช่ือถือ
และไว้วำงใจจำกกลุม่ลกูค้ำประเภทองค์กร กลุม่ธนำคำร และสถำบนักำรเงินชัน้น ำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยงัยึดมั่นในนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำร
ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ยึดมัน่ในหลกัจริยธรรมควบคู่กบักำรมีจิตส ำนึกด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแท้จริง โดย
ค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ทัง้ยังมีส่วนในกำรสร้ำงสรรค์และสร้ำง
คณุประโยชน์ให้กบัสงัคมไทยทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน  

จำกกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดยสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้

1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
1.1 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูลและการบริการ  

เนื่องจำกธุรกิจหลกัของบริษัท คือ กำรให้บริกำรข้อมูลทำงธุรกิจ โดยจะมีกำรให้บริกำรผ่ำน
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเป็นชอ่งทำงหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงต้องควบคมุดแูลคณุภำพข้อมลูและ
กำรบริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีกำรใช้เคร่ืองมอืและเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจที่หลำกหลำย เพื่อ
สร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน:  
1. กำรใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรบริหำรจดักำรข้อมลู  
2. มีกำรควบคมุกระบวนกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูอยำ่งรัดกมุ 
แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและการบริการ 
1. สร้ำงหน้ำเว็บไซต์ให้ใช้งำนงำ่ย ใช้สสีบำยตำ เพื่อถนอมสำยตำผู้ใช้บริกำร  
2. มีกำรจดัหมวดหมูข้่อมลูตำ่ง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำสำมำรถค้นหำและใช้งำนได้ง่ำย  
3. ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมลูให้มีควำมทนัสมยั ถกูต้อง และครบถ้วนอยูเ่สมอ 
4. มีกำรวิจยัและพฒันำเพื่อสร้ำงนวตักรรมของกำรบริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง 
5. มีกำรจดัอบรมควำมรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักำรใช้งำนให้แก่ลกูค้ำก่อนจะเร่ิมต้นใช้บริกำร 
6. บริษัทใช้ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนในระดับสำกล รวมถึงมีกำรพัฒนำระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือขำ่ยที่มีควำมปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผ่ำนกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรควำมมั่นคงปลอดภยัของสำรสนเทศ (ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีข้อตกลงรักษำควำมลบั และไม่เปิดเผยข้อมลูที่
สอดคล้องกันกบัมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทได้มีกำรขยำยขอบเขตใน
สว่นของกำรพฒันำซอฟต์แวร์ โดยมีกำรเพิ่มกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนจำกเดิม 102 
ข้อ เป็น 114 ข้อ 

1.2 การดูแลและคุ้มครองลูกค้า   
กำรปกปอ้งดแูลข้อมลูของลกูค้ำ และไมน่ ำข้อมลูของลกูค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตวัของบคุคล

ใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุด และยึดถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบ จรรยำบรรณ 
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ข้อบงัคบั และข้อกฎหมำยต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด เนื่องจำกบริษัทได้ตระหนกัถึงกำรเคำรพ
สทิธิสว่นบคุคล เพื่อรักษำควำมไว้วำงใจของลกูค้ำที่มีตอ่บริษัท   
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน:  
1.  กำรรักษำข้อมลูของลกูค้ำให้เป็นควำมลบั 
2.  ระบบรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูที่ได้มำตรฐำน 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกบัการดูแลและคุ้มครองลูกค้า 
1. มีบริกำรหลงักำรขำยที่ดี โดยกำรให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้กบัลกูค้ำ รวมทัง้มีระบบสนบัสนนุ

ให้ควำมช่วยเหลอืในกำรแก้ปัญหำ 
2. มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริกำร 
3. มีกำรจดัอบรมพนกังำนให้มีควำมเข้ำใจถึงสทิธิควำมเป็นสว่นตวัของลกูค้ำ และก ำหนดบทลงโทษที่

ชดัเจนหำกมีกำรกระท ำผิด หรือฝ่ำฝืนตอ่กฎระเบียบตำ่ง ๆ  
4. มีกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด  โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนกังำนทกุระดบั จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูใด ๆ ของลกูค้ำ หำกมิได้มีกำรอนญุำตจำกลกูค้ำก่อน 
5. มีกำรจดัเก็บข้อมลูของลกูค้ำอยำ่งเป็นระบบ ระเบียบ มีควำมปลอดภยั และไม่น ำข้อมลูไปใช้ในทำง

ที่มิชอบหรือขดัตอ่กฎหมำย 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้รับรำงวลัจำกโครงกำร “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็น
รำงวลัเกียรติยศส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จและสร้ำงควำมโดดเด่นทำงธุรกิจได้
อย่ำงน่ำภำคภมูิใจ  ทัง้ยงัเป็นแบบอย่ำงในกำรพฒันำธุรกิจ SME บนควำมโดดเด่นในมิติกำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม (Value 
Creation) และมิติกำรให้ควำมส ำคญัต่อลกูค้ำ (Customer Focus) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำรันตีว่ำบริษัทให้ให้ควำมส ำคญัใน
เร่ืองของกำรรับฟังและเข้ำใจควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยบริษัทมีกำรพฒันำมำอยำ่งตอ่เนื่อง  

2 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
  บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้กติกำกำรแข่งขนัที่สุจริต เป็นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้ อื่น ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทัง้กำรหลีกเลี่ยงคู่ค้ำที่ลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือ
ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ไมน่ ำแนวคดิหรือผลงำนของผู้อื่นมำใช้ประโยชน์กบับริษัท 
2. ไมน่ ำผลงำนหรือข้อมลูของผู้อื่นมำดดัแปลง หรือบิดเบือน 
3. ยดึมัน่ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และกฎหมำยทรัพย์สนิทำงปัญญำอยำ่งเคร่งครัด 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นในประเทศ
หรือตำ่งประเทศ บริษัทจะมีท ำสญัญำกบัคู่ค้ำ โดยมีกำรระบชุดัเจนว่ำ ข้อมลู กระบวนกำรผลิต หรือ ลิขสิทธ์ิ
ใด ๆ ที่น ำมำใช้ มิได้มีกำรละเมิดต่อทรัพย์สินทำงปัญญำผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัในเร่ืองดงักลำ่ว ผ่ำนทำงสำยกำรบงัคบับญัชำ และกำรอบรม
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ต่ำง ๆ เพื่อให้พนกังำนได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัหำกพนกังำนกระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนและละเมิด
สทิธิดงักลำ่ว ถือวำ่กำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป 

3 การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภบิาล 
  บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีกำรก ำหนดคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนไว้อย่ำงชดัเจน เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิของพนกังำนทกุคนในองค์กร 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบท่ีกฎหมำยก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 
2. ก ำหนดให้พนกังำนปฏิบตัิตำมคูม่ือจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณ 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภบิาล 
1. เลอืกคูค้่ำที่ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส 
2. ไมรั่บสนิบนหรือผลประโยชน์ในทำงมิชอบ และไมเ่อำรัดเอำเปรียบคูค้่ำ 
3. ก ำหนดให้พนกังำนใหม่ทกุคนได้รับกำรอบรมเร่ืองจริยธรรมตัง้แต่วนัปฐมนิเทศ และมีกำรทบทวนควำม

เข้ำใจส ำหรับพนกังำนปัจจุบนั โดยกำรจัดท ำแบบทดสอบเก่ียวกบักฎเกณฑ์ในกำรปฏิบตัิงำน ระเบียบ
และข้อปฏิบัติของพนักงำน และน ำผลที่ได้มำประเมินระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของพนักงำน เพื่อ
ด ำเนินกำรสือ่สำรให้พนกังำนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบตัิตำมได้อยำ่งทัว่ถึง 

4 การต่อต้านการทุจริต 
 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  
  บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมัน่และส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ปฏิบตัิงำนอยำ่งมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชนั 
 แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 
  มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชันและกำรรับสินบน และ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจัดกำรกบัเร่ืองที่ถูกร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลได้มีกำรสนบัสนนุและสง่เสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั 
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5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม 
การส่งเสริมคุณภาพชีวติชุมชน  
 บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เนื่องจำกบริษัทเช่ือว่ำมำตรฐำนคณุภำพ
ชีวิตที่ดีของคนในชมุชน เป็นสว่นหนึง่ของกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนขององค์กร โดยกำรมีสว่นร่วมกบัชมุชนในกำร
พฒันำชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชนให้ดีขึน้ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. สนบัสนนุเยำวชนในชมุชนในกำรใช้เวลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ 
2. มีสว่นร่วมในกำรพฒันำรำยได้ภำยในชมุชน 
แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชวีิตชุมชน 
1. กำรจ้ำงงำนนกัศึกษำในชุมชนให้เป็นพนกังำนคีย์ข้อมูล Part-time เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมระหว่ำงเรียน 

และใช้เวลำวำ่งให้เป็นประโยชน์ระหวำ่งปิดภำคเรียน  
2. จำกกำรจ้ำงงำนนกัศกึษำ และพนกังำนชั่วครำวเป็นจ ำนวนมำก สง่ผลทำงอ้อมกบัพ่อค้ำ แม่ค้ำโดยรอบ

ให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึน้ โดยมีกำรจบัจ่ำยและซือ้-ขำยสินค้ำมำกขึน้ ก่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ภำยใน
ชมุชน รวมทัง้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ของคนในชมุชน 

6 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

 บริษัทมีควำมตระหนักถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ รวมทัง้ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรให้
ได้มำกที่สดุ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรกระดำษ 
2. กำรรักษำคณุภำพของสิง่แวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
3. สง่เสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

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

ยนั ไม้เคนวอร์ค  
5. กำรใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองถ่ำยเอกสำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดล้อม ควำมปลอดภยัของผู้บริโภค และมีกำรรับรองฉลำกเขียว 
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7 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน   

 บริษัทเช่ือว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและน ำพำบริษัทไปสู่
ควำมส ำเร็จ บริษัทจึงตระหนกัถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน จึงเปิด
โอกำสในกำรท ำงำน เพื่อควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนทกุคนอยำ่งไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
กลยุทธ์และกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรจ้ำงงำนอยำ่งเป็นธรรม  
2. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด 
3. เคำรพสทิธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน 
4. กำรสง่เสริมศกัยภำพของพนกังำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
5. ใสใ่จสขุภำพอนำมยัของพนกังำน 

 
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน  
1. มีนโยบำยเก่ียวกับกำรดูแลเร่ืองค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน โดยยึดหลกัควำมเป็นธรรม    

จูงใจ และสำมำรถแข่งขนัได้กับธุรกิจในอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนัและอุตสำหกรรมอื่นที่เก่ียวข้อง 
และก ำหนดให้มีกำรบริหำรระบบค่ำตอบแทน โดยกำรส ำรวจค่ำตอบแทนในตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ส ำหรับคำ่ตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบตัิงำนท่ีนอกเหนือจำกกำรท ำงำนปกติ เช่น ค่ำลว่งเวลำ ค่ำท ำงำน
วนัหยดุ บริษัทจะมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนโดยยดึตำมกฎหมำยแรงงำน 

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

หน้ำที่ในบริษัท เพื่อพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนกังำน และน ำมำใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำน  
และกำรใช้ชีวิตในสงัคม 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2561-2562 
 
 
 
 

 
 
4. มีกำรจ้ำงงำนบคุคลทพุพลภำพเข้ำท ำงำนในบริษัทตำมเกณฑ์ และให้โอกำสกบัผู้ที่เหมำะสมกบังำนที่

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

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ท่ีอีเมล์ bolwhistleblowing@bol.co.th 

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

8. จดัให้มีกำรตรวจสขุภำพเป็นประจ ำทกุปี  
9. ดแูลสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนให้มีสขุอนำมยัที่ดี เช่น มีก ำหนดกำรก ำจัดปลวก ขดัพืน้ ซกัพรม กำร

เปลี่ยนไส้กรองตู้น ำ้ดื่มอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบคณุภำพน ำ้ดื่มให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็น
ประจ ำทกุเดือน รวมทัง้ติดตัง้เคร่ืองฟอกอำกำศ ในห้องที่มีกำรติดตัง้เคร่ืองถ่ำยเอกสำรจ ำนวนมำก เพื่อ
กรองฝุ่ นละออง มลภำวะ และกลิน่ท่ีเกิดจำกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจำกกิจกรรมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบั

กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพรำะเช่ือว่ำกำรศึกษำคือรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรของชำติในอนำคต ทัง้นี ้
บริษัทตระหนักดีว่ำ กำรให้ควำมรู้ที่ดีและกำรฝึกปฏิบตัิบุคลำกรของชำติให้เห็นถึงควำมส ำคญัของข้อมูลที่ถูกต้อง 
ท ำงำนจริงด้วยตนเอง รู้จกัถึงปัญหำและสำมำรถแก้ปัญหำตำ่ง ๆ  ได้ โดยมีพี่เลีย้งให้ค ำแนะน ำ บริษัทจึงมีกำรสนบัสนนุ
กิจกรรมทำงกำรศกึษำ คือ กำรมีสว่นร่วมในกำรให้กำรศกึษำจำกกำรท ำงำนจริงให้กบัท้องถ่ิน บริษัทร่วมมือกบัสถำบนั
ทำงกำรศกึษำตำ่ง ๆ ในกำรรับนกัศกึษำที่ต้องกำรฝึกงำนได้มีโอกำสเข้ำมำ มีสว่นในร่วมในกำรขัน้ตอนกำรบนัทกึข้อมลู 
ซึง่เป็นโครงกำรตอ่เนื่องที่ได้รับควำมร่วมมือที่ดจีำกสถำบนักำรศกึษำระดบัมหำวิทยำลยัตำ่ง ๆ ตลอดมำ อีกทัง้กำรท่ีให้
สถำบนักำรศกึษำ อำจำรย์ และนกัศกึษำ ได้มีโอกำสได้ใช้บริกำรข้อมลูนิติบคุคลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำรท ำงำน
วิจัย กำรศึกษำ และกำรท ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย บริษัทจึงได้เข้ำไปมี ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ ร่วมสนบัสนนุงบประมำณ กำรมอบวสัดอุปุกรณ์ และของใช้ที่จ ำเป็นกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ อำทิ 

1. โครงการการ์ดนีเ้พื่อน้อง มูลนิธิสร้างเสริมไทย 

บริษัทด ำเนินกำรสนบัสนนุอย่ำงต่อเนื่องติดต่อกนัเป็นเวลำ  17 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ เสริมสร้ำงควำมรู้ และพฒันำคุณภำพชีวิตเยำวชน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะก้ำวเข้ำสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญำ 
(Knowledge Based Society) ตำมวิสยัทศัน์ของมลูนิธิ  โดยอำศยัศิลปะซึง่เป็นสิง่ที่สำมำรถเข้ำถงึได้ทกุชนชัน้ เพื่อเป็น
เวทีให้เด็กที่มีควำมบกพร่องด้ำนร่ำงกำย และเด็กด้อยโอกำส ได้แสดงควำมสำมำรถให้สงัคมได้รับรู้ ซึง่รูปแบบโครงกำร
เป็นลกัษณะให้เด็กร่วมท ำ Workshop สร้ำงสรรค์งำนศิลปะตำมจินตนำกำรผำ่นภำพวำด 

โดยในปี 2562 บริษัทได้ให้พนกังำนมีสว่นร่วมเป็นอำสำสมคัรในกำรจดักิจกรรมสง่เสริมและเปิดโอกำสให้เด็ก ๆ 
ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรวำดภำพ ภำยใต้แนวคิด “ดินแดนในฝัน” โดยให้เด็ก ๆ วำดภำพที่สื่อควำมหมำยถึง
ดินแดนในฝันของน้อง ๆ และได้น ำภำพวำดที่ชนะเลศิดงักลำ่ว มำท ำเป็นกำร์ดอวยพรปีใหม่ เป็นกำรเสริมสร้ำงก ำลงัใจ 
ท ำให้เด็กเกิดควำมภำคภูมิใจและรู้จักคุณค่ำของตนเอง  ส่งผลให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้และพฒันำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ 
ตอ่ไป นอกจำกนี ้ยงัได้จดักิจกรรมสนัทนำกำรตำ่ง ๆ เพื่อสร้ำงควำมสขุ สร้ำงรอยยิม้ และควำมสนกุสนำนให้กบัเด็ก ๆ   
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การท ากิจกรรมส่งเสริมสังคม และสาธารณประโยชน์ประจ าปี 
เนื่องจำกบริษัทได้เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และต้องกำรมีสว่นร่วมในกำร

พฒันำบคุลำกรของชำติ เพื่อสำมำรถท ำประโยชน์ในกำรพฒันำคณุภำพชีวิตประชำกรในประเทศ และช่วยเหลือสงัคม
ตอ่ไปในอนำคต ในปี 2562 พนกังำนของบริษัทได้มีสว่นร่วมท ำกิจกรรมสง่เสริมสงัคม และสำธำรณประโยชน์ ณ มลูนิธิ
ครูบญุชเูพื่อเด็กพิเศษ จงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นมลูนิธิที่ดแูลเด็กมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ โดยร่วมท ำกิจกรรมสนัทนำ
กำร สร้ำงควำมสขุให้กบัเด็ก ๆ และร่วมบริจำคทรัพย์สนิและสิ่งของที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ตำม
ควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
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 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทด ำเนินธุรกิจ และกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตลอดจนมีควำมรับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นกำรสง่เสริมระบบกำร
ก ำกบัดแูลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยดึหลกัควำมซื่อสตัย์ ควำมยตุิธรรม ควำมโปร่งใสเป็นส ำคญัและ
มุง่เน้นกำรสร้ำงประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นและค ำนงึถึงผู้ที่มีสว่นได้เสยีโดยรวม บริษัทจึงได้ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทำงส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนพึงปฏิบตัิ อนัส่งผลให้เกิดภำพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กบันกัลงทุน
และผู้ที่เก่ียวข้อง และได้รับควำมเช่ือมัน่จำกสงัคม ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงควำมมัง่คัง่และ
มัน่คงทำงกำรเงิน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

 ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ  
   บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมัน่และส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ปฏิบตัิงำนอยำ่งมีจริยธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

กลยทุธ์และกรอบกำรด ำเนินงำน 
1. ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชนั 

 แนวทำงและกิจกรรมกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
 มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชันและกำรรับสินบน และ

นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อ
ร้องเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจัดกำรกบัเร่ืองที่ถูกร้องเรียน และแนวทำงให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้
แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลได้มีกำรสนบัสนนุและสง่เสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมให้บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั 

  
 
 
การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมุง่เน้นให้บริษัท มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสทิธิภำพ
สงูสดุในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรดแูลทรัพย์สนิ กำรลดควำมผิดพลำดและควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้กบับริษัท กำร
จดักำรด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจดักำร และกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลู และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำน กำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และข้อบงัคบัต่ำง ๆ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจได้อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท จะสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ สำมำรถสร้ำง
มลูคำ่เพิ่มสงูสดุได้ในระยะยำว  โดยสรุปกำรประเมินระบบควบคมุภำยในได้ ดงันี ้  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 บริษัทมีกำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ผำ่นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทท่ีชดัเจน และวดัผล

ได้อยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.2 บริษัทได้จดัโครงสร้ำงขององค์กรและสำยงำนบงัคบับญัชำที่ชัดเจนและเหมำะสม  มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร พนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ รวมทัง้ตระหนกัถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 

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

1.4 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อควำมซื่อสตัย์และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยแยกจริยธรรมในแตล่ะหมวดหมู ่ดงันี ้
1.4.1 จริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท 
1.4.2 จรรยำบรรณของผู้บริหำร 
1.4.3 จรรยำบรรณของพนกังำน 

2. การประเมินความเสี่ยง    
 ฝ่ำยบริหำรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส ำคญัที่ท ำให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้หมดที่มี
ผลกระทบส ำคญั ทัง้จำกภำยในและภำยนอกตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร จะได้รับกำรพิจำรณำและจดักำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึง่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสทิธิภำพและประสทิธิผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมถึงมี
กำรติดตำมผลให้มีกำรปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

3. กิจกรรมการควบคุม  
 บริษัทมีกิจกรรมควบคมุที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยก ำหนดให้มีนโยบำย อ ำนำจอนมุตัิ (Level 

of Authorization) และระเบียบปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรระบกุำรด ำเนินงำน  มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน โดยฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึง่กนัและกนั  กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และวงเงินอ ำนำจอนมุตัิในแต่ละระดบัไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร   มีกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนที่เอือ้อ ำนวยให้มีกำรแบ่งสว่นและบคุคลผู้ รับผิดชอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ได้จัดให้มีขึน้อย่ำง
เพียงพอ มีประสทิธิภำพตรงตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีวำงไว้ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร    
 บริษัทมีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศและระบบข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจัดท ำข้อมูลที่ส ำคญัต่ำง ๆ อย่ ำง

เพียงพอที่จะใช้ในกำรตดัสินใจ ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรบนัทึกสรุปควำมเห็นของ
กรรมกำร มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่ กำรบนัทึกบญัชีได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท  นอกจำกนีบ้ริษัทมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ปฏิบตัิงำน  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ควบคุมและด ำเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
สำมำรถท ำให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์และเปำ้หมำย 
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5. การติดตามและประเมินผล  
 บริษัทมีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนว่ำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำ
หน้ำที่สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อให้ระบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอ เหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้ นทรำบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระภำยใต้ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรช่วยก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท ปรำศจำกควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรสอบทำนรำยกำรระหวำ่งกนั กำรสอบทำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรสอบทำนและก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปี 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ในสภำพปัจจุบันบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ
สอดคล้องกบัแบบประเมินกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ บริษัท
มีระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรับเร่ืองกำรท ำธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลำ่ว อย่ำงเพียงพอแล้ว รวมทัง้มีระบบกำรติดตำมควบคมุดแูลกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทอนัเกิดจำกกำรท่ีผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ ำนำจ  

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคญัที่ท ำให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้หมดมีผลกระทบ
ส ำคญั ทัง้จำกภำยในและภำยนอกที่มีต่อกำรบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร จะได้รับกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรให้
หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่ทัง้นี ้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว นอกจำกจะต้องมีกำรด ำเนินกำรทัว่ทัง้องค์กรแบบบรูณำกำร ยงัต้องให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดผู้ รับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) รวมถึงได้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในปัจจุบนั (Monitoring) 
เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่กำรจดักำรควำมเสีย่ง มีคณุภำพ มีควำมเหมำะสม และกำรบริหำรควำมเสีย่งได้น ำไปใช้ทกุระดบัของ
องค์กร มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงทัง้หมดที่มีผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้ บริหำรที่
รับผิดชอบ และท้ำยสดุมีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information & Communication) แก่บคุลำกรทกุคนให้ได้รับรู้และ
เข้ำใจอย่ำงทั่วถึง จะสำมำรถช่วยให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยมีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 ส ำหรับประเภทควำมเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร แบ่งควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจโดยตรง 
ออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนทกุ ๆ ขัน้ตอน โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนกำรในกำร
ท ำงำน อปุกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนขององค์กรได้ 
ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนที่ชดัเจน รวมถึงมีมำตรกำรในกำรดแูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ตำ่ง ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่องค์กรได้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอยำ่งถกูต้องและเหมำะสม 
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2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk)  
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้กบัทกุองค์กรในปัจจุบนั ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีนีป้ระกอบด้วย ควำมเสี่ยงในกำร
เข้ำถึงข้อมลูสำรสนเทศ (Information Access Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้โดยพนกังำนทัว่ไปอำจเข้ำสูร่ะบบ
สำรสนเทศ และใช้ข้อมลูตำ่ง ๆ ของบริษัทเกินกวำ่อ ำนำจของตนเองที่มีอยู่ ควำมเสี่ยงในควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็นควำมเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อเทคโนโลยีเกิดกำรขดัข้อง อำจท ำให้ธุรกิจนัน้ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินธุรกรรมตำ่ง ๆ ตอ่ไปได้ ควำมเสีย่งในโครงสร้ำงทำงเทคโนโลยี (Infrastructure Risk) อำจเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัท
มีกำรเลือกซือ้อปุกรณ์ทำงเทคโนโลยีไม่เหมำะสมกบัลกัษณะงำนของบริษัท และควำมเสี่ยงในควำมสะดวกในกำรใช้
เทคโนโลยี (Availability Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่พนกังำนหรือผู้บริหำรไม่สำมำรถเข้ำใช้ข้อมลูต่ำง ๆ ตำมที่ตนเองนัน้มี
ขอบขำ่ยกำรรับผิดชอบตำมหน้ำที่ จำกควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดงักลำ่ว บริษัทก ำหนดให้มีโครงสร้ำงและ
กำรจดักำรด้ำน IT ที่รัดกุมที่จะป้องกนัไม่ให้บคุคลที่ไม่มีอ ำนำจเข้ำถึงข้อมลูของลกูค้ำ กำรมีข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน
เมื่อต้องกำรใช้งำน มีกำรส ำรองข้อมูลและจัดท ำแผนฉุกเฉินทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงมีกำรจัดกำร
ทรัพยำกรทำงด้ำน IT ที่เหมำะสมกบัธุรกิจ 

3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกคณุสมบตัิเฉพำะของภำคธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกเป็นธุรกิจข้อมลูที่เฉพำะเจำะจง
เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทต้องพึง่พำข้อมลูจำกภำครัฐ อำจมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกเหตกุำรณ์อนัไม่คำดฝันเกิดขึน้ได้ เช่น 
ควำมไมแ่นน่อนหรือกำรเปลีย่นแปลงด้ำนกฎระเบียบในเร่ือง หลกัเกณฑ์กำรให้รับข้อมลู กำรที่ไมไ่ด้กำรสนบัสนนุข้อมลู
จำกหนว่ยงำนของรัฐ ในประเด็นท่ีเป็นควำมไมแ่นน่อนและควำมเปลีย่นแปลงนีจ้ะท ำให้เกิดเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยง และ
สง่ผลกระทบตอ่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ ดงันัน้ บริษัทจึงได้มีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำครัฐ
อย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนัน้บริษัทยงัด ำเนินกำรหำแหลง่ข้อมลู และพนัธมิตรเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้
พฒันำข้อมลูออกไปในเชิงประยกุต์ และวิเครำะห์เชิงลกึ มำกกวำ่กำรให้บริกำรข้อมลูทัว่ไป 

4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมในเร่ืองงบประมำณ ปัญหำทำงกำรเงิน กำรผิดนดัช ำระหนี ้ควำม
ผิดพลำดจำกกำรเบิกจ่ำย สภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน 
รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินขององค์กร โดยบริษัทได้ค ำนึงถึงกำรจัดหำ
แหลง่เงินทนุ ให้เพียงพอและทนัเวลำอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรวิเครำะห์สถำนะลกูหนี ้เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจกระทบต่อ
กำรลงทนุต่ำง ๆ ของบริษัทได้ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้เคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน
 ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งต้องท ำอยำ่งเป็นขัน้ตอนและตอ่เนื่อง และมีกำรพฒันำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจนท ำให้กลำยเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมกำรท ำงำนขององค์กร โดยประสำนเข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนปกติที่ทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วมอยำ่งแท้จริง และที่ส ำคญัต้องมีกำรสือ่สำรและเผยแพร่ให้ทกุคนใน
องค์กรเข้ำใจในทุกขัน้ตอนไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรทบทวน ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์เป็นประจ ำทกุปีด้วย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน    
ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. นำยอนนัต์    ตงัทตัสวสัดิ์ *     กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
2. นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอร์แมน      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ            
3. นำงสำวสธีุรำ   ศรีไพบลูย์ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร. กำรด ี  เลยีวไพโรจน์          กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 * บคุคลทีมี่ประสบการณ์ในดา้นบญัชีและการเงิน และการสอบทานงบการเงิน 

 โดยกรรมกำรแตล่ะทำ่นมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 ในรอบปี 2562  ที่ผำ่นมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุร่วมกนัทกุไตรมำส โดยร่วมกบัผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้เชิญฝ่ำยจดักำร และฝ่ำยบญัชี เข้ำร่วมประชมุตำมวำระอนัควร เพื่อสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกนั เพื่อให้รำยงำนทำงกำรเงินได้จดัท ำอย่ำงถูกต้อง
ตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอไมพ่บวำ่มีกำรปฏิบตัิใด ๆ อนัเป็นกำรขดัแย้งกบั
ข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยในปี 2562 ได้จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้ 
ทัง้นีไ้ด้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท   รับทรำบทุกครัง้ต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  ซึง่สำมำรถสรุปประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท รวมทัง้งบ
กำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบญัชี ฝ่ำยจัดกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
โดยยึดหลกัควำมสมเหตุสมผล และค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผย
ข้อมลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในระดบัองค์กร โดยใช้
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งจดัท ำโดยฝ่ำยจดักำร รวมทัง้ยงัได้สอบทำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุ
ภำยใน ซึง่ครอบคลมุควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบญัชี ตลอดจนติดตำมให้ฝ่ำยจดักำรปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของระบบงำนที่ส ำคัญให้มี
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงมำตรกำรต่ำง  ๆ ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
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ส ำคญัต่ำง ๆ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยควำมเสี่ยงส ำคญัต่ำง ๆ ไว้ภำยใต้หวัข้อปัจจยัควำมเสี่ยงในรำยงำน
ประจ ำปี 2562 

4. การปฏิบัตติามกฎหมายและข้อก าหนด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดี เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

6. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำวตัถุประสงค์และขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้อนุมัติแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี 2563  ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ได้สอบทำนควำมเป็นอิสระ ทิศทำงกลยทุธ์ 
ควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำง ๆ ต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกต กำรรับทรำบผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะประจ ำปี 2562 ทัง้ของผู้สอบ
บญัชีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงจดัท ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้กบั
คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุครัง้ที่มีกำรประชมุ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำน
ของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งฝ่ำยจัดกำรได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม  เพื่อให้
สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เน้นย ำ้ควำมมุง่มัน่ของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรตอ่ต้ำนทจุริตและคอร์รัปชนั
อยำ่งสิน้เชิง และสือ่สำรไปยงัผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบั 

8. การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
กำรพิจำรณำและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัทและคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยพิจำรณำ
ถึงคณุภำพผู้สอบบญัชี ควำมช ำนำญในกำรตรวจสอบและเหมำะสมกบัปริมำณงำนที่ตรวจ ส ำหรับรอบปี
บญัชี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้เสนอเพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบ
บญัชีที่ได้รับกำรเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  มีรำยช่ือผู้สอบ
บญัชี ดงันี ้ 

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

 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ ในปี 2562 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
อยำ่งถกูต้อง มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  กำรตรวจสอบภำยใน 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผกูพนัต่ำง ๆ มีกำร
เปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำง
เพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้  
         นำยอนนัต์  ตงัทตัสวสัดิ์ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คือ นำงสำวธิดำ ลิ่มทองวิรัตน์ ซึ่งมีวฒุิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
กำรฝึกอบรมที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดงักล่ำว (รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)  

ต ำแหนง่หน้ำที่อื่น ๆ  
1. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติและควำม

เหมำะสมของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย
หรือเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึง 

2. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
3. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

 

 
 

 รำยช่ือของกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ข้อมลูรำยกำรระหวำ่งกนัรวมถึงนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ
ตำมประเภทของรำยกำรค้ำ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ภำยใต้
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้อ 6 รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

นโยบายและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน  

กำรด ำเนินธุรกรรมระหวำ่งบริษัท และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั เป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งได้ยำกและถือเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดย
รำยกำรระหวำ่งกนัที่เกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำนข้อมลู และ/หรือ กำรให้บริกำรทำงลิขสิทธ์ิ รวมถึงกำรซือ้ขำย
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตำ่ง ๆ  ซึง่สนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยรำคำซือ้และขำยสนิค้ำจะก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจหรือเป็น
รำคำที่อ้ำงอิงกับรำคำตลำด ทัง้นี ้บริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบ อย่ำงมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดย
ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้พิจำรณำข้อมลูที่เก่ียวข้องกนักบัรำยกำรระหวำ่งกนัและมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำง
กันมีควำมจ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของบริษัท ถือว่ำเป็นไปตำม

12. รายการระหว่างกัน 
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ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจทัว่ไป และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยตุิธรรม และไม่มีควำมแตกต่ำงจำกกำร
ขำยหรือซือ้กบับคุคลภำยนอกอื่น 

ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ส ำหรับขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในทกุ ๆ  รำยกำรค้ำที่เป็นรำยกำรกบับคุคลและ/หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิที่เหมำะสมภำยใต้กฎเกณฑ์ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) วำ่ด้วยเร่ืองกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน  ทัง้นี ้กรรมกำรที่มีสว่นได้สว่นเสียกบัรำยกำรดงักลำ่ว 
จะได้งดออกเสยีงในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทได้รวบรวมและน ำเสนอธุรกรรมหรือกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนทกุไตรมำส (post audit) เพื่อให้มัน่ใจวำ่ รำยกำรที่เกิดขึน้เป็นไป
ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำงกบัรำยกำรที่ท ำกับบุคคลภำยนอกตำมค ำแนะน ำที่ระบุในมำตรำ 
89/12(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทที่เกิดขึน้และอำจเกิดขึน้ตอ่ไปในอนำคตจะเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติของธุรกิจ ไมม่ีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มี
ควำมถกูต้องและครบถ้วน ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและ
กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยทรัพย์สิน และตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่ง
ประเทศไทย   
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ 

ปีบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี เลขทะเบียน 
ควำมเห็นในรำยงำน
กำรตรวจสอบ 

2562 คณุศิริวรรณ นิตย์ด ำรง บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 5906 ไมม่ีเง่ือนไข 

2561 คณุศิริวรรณ นิตย์ด ำรง บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 5906 ไมม่ีเง่ือนไข 

2560 คณุสรินดำ หิรัญประเสริฐวฒุิ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 4799 ไมม่ีเง่ือนไข 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2560  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย      
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกนัเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถกูต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2561  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย      
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกนัเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถกูต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2562  
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย     
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัและหมำย
เหตเุร่ืองอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ด้วยเช่นกนัเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถกูต้องตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(หนว่ย : พนับำท) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2561 2562   2560 2561 2562 
สนิทรัพย์รวม 641,058 692,896 684,237  

 
607,197 658,932 646,992 

หนีส้นิรวม 172,287 187,655 183,296 
 

153,457 171,196 166,313 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 468,771 505,241 500,941 

 
453,740 487,736 480,679 

รำยได้รวม 436,517 487,485 538,120 
 

376,604 424,729 470,460 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 414,226 458,907 507,985 

 
354,346 398,394 439,375 

ก ำไรขัน้ต้น 200,798 243,914 295,041 
 

179,614 216,834 262,035 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 89,416 117,563 151,860 

 
82,395 112,339 147,617 

ก ำไรสทุธิ 76,614 104,087 143,912 
 

71,809 101,637 140,633 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
 

   
อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 48.48 53.15 58.08  50.69 54.43 59.64 
อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 17.55 21.35 26.74  19.07 23.93 29.89 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ร้อยละ) 11.95 15.02 21.03  11.83 15.42 21.74 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 16.34 20.60 28.73  15.83 20.84 29.26 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 2.72 2.80 2.54  2.79 2.76 2.76 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.37 0.37 0.37  0.34 0.35 0.35 

เปรียบเทียบข้อมูลต่อหุ้น (บาท)        
ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.10 0.13 0.18  0.09 0.12 0.17 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท) 0.57 0.62 0.61  0.55 0.59 0.59 
มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท)* 0.08 0.12 0.15  0.08 0.12 0.15 
เงินปันผลจ่ำย (ล้ำนบำท)* 65.64 98.50 123.08  65.64 98.50 123.08 
จ ำนวนหุ้นสำมญั-ทนุจดทะเบียน (ล้ำนหุ้น) 826.00 820.51 820.51  826.00 820.51 820.51 
จ ำนวนหุ้นสำมญั-ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว (ล้ำนหุ้น) 820.51 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51 

 
* * เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2563 ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีมติอนมุตัิให้เสนอจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำยส ำหรับ
ปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 73.85 ล้ำนบำท ดงันัน้ เมื่อรวมเงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล ที่จ่ำย
ไปแล้วจ ำนวนหุ้นละ 0.06 บำท ท ำให้เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2562 มีจ ำนวนทัง้สิน้หุ้นละ 0.15 บำท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
น ำเสนอเพื่ออนมุตัิเร่ืองดงักลำ่วในท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ถงึ 2562 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรัพย์         
 

            

สินทรัพย์หมุนเวียน         
 

            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 111,015 17% 224,140 32% 238,019 35% 
 

85,013 14% 190,829 29% 203,487 31% 

เงนิลงทุนชั่วคราว 107,893 17% 14,855 2% 19,962 3%  107,893 18% 14,855 2% 19,962 3% 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 189,882 30% 223,913 32% 115,874 17% 
 

179,515 30% 212,689 32% 107,581 17% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,016 4% 25,931 4% 46,207 6% 
 

24,976 4% 20,158 3% 38,820 6% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 436,806 68% 488,839 70% 420,062 61%   397,397 66% 438,531 66% 369,850 57% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
 

        

เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 
 

14,200 2% 14,200 2% 14,200 2% 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 31,587 5% 31,843 5% 31,215 5% 
 

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

เงนิลงทุนในการร่วมค้า     14,722 2%      15,500 2% 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - -  16,000 3% 31,000 5% 32,000 5% 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 92,555 14% 92,555 13% 92,555 13% 
 

92,555 15% 92,555 14% 93,655 14% 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 19,324 3% 20,335 3% 51,559 8% 
 

18,653 3% 19,715 3% 46,483 7% 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 38,274 6% 36,359 5% 46,462 7%   30,258 5% 24,358 4% 34,215 5% 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 6,629 1% 7,085 1% 9,890 1%  6,596 1% 7,039 1% 9,260 2% 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,683 1% 1,680 1% 2,472 1%  1,538 0% 1,534 0% 1,829 1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 204,252 32% 204,057 30% 264,175 39%   209,800 34% 220,401 34% 277,142 43% 

รวมสินทรัพย์ 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100%   607,197 100% 658,932 100% 646,992 100%           

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
    

  
   

    

หนีส้นิหมุนเวียน               
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 103,443 60% 124,005 66% 143,627 78%  87,331 57% 109,509 64% 127,800 77% 
ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้ 25,000 15% 26,200 14% 1,200 1%  25,000 16% 26,200 15% 1,200 1% 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 4,258 2% 3,375 2% 330 1%  3,100 2% 1,956 2% - - 
คำ่สทิธิประโยชน์ค้ำงจ่ำย 14,758 9% 15,908 8% 16,718 8%  14,758 10% 15,908 9% 16,718 9% 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 13,356 7% 5,362 3% 3,284 2%  12,107 8% 5,035 3% 2,808 2% 
รวมหนีส้นิหมนุเวียน  160,815 93% 174,850 93% 165,159 90%  142,296 93% 158,608 93% 148,526 89% 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน               
 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10%  11,161 7% 12,587 7% 17,787 11% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 11,472 7% 12,805 7% 18,136 10%  11,161 7% 12,587 7% 17,787 11% 

รวมหนีส้ิน 172,287 100% 187,655 100% 183,295 100%  153,457 100% 171,195 100% 166,313 100% 
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(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น              
ทนุจดทะเบียน  82,600 18% 82,051 16% 82,051 16%  82,600 18% 82,051 17% 82,051 17% 
ทนุออกจ ำหนำ่ยและเรียกช ำระแล้ว 82,051 18% 82,051 16% 82,051 16%  82,051 18% 82,051 17% 82,051 17% 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 139,271 30% 139,271 28% 139,271 28%  139,271 31% 139,271 29% 139,271 28% 
ก ำไรสะสม              
     จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 8,260 2% 8,260 2% 8,260 2%  8,260 2% 8,260 2% 8,260 2% 
     ยงัไมไ่ด้จดัสรร 239,189 50% 275,659 54% 271,880 54%  224,158 49% 258,155 52% 251,097 53% 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น - - - - (520) -        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 468,771 100% 505,241 100% 500,942 100%  453,740 100% 487,737 100% 480,679 100% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 641,058 100% 692,896 100% 684,237 100%  607,197 100% 658,932 100% 646,992 100% 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2562 รำยได้รวมคิดเป็นเงิน 538.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 50.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกบัรำยได้รวมของบริษัท
และบริษัทย่อยในปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลนิติบคุคลและรำยได้จำกกำรให้บริกำรผ่ำนระบบที่ช่วยในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ ได้แก่    
กำรให้บริกำรผำ่น Corpus, Enlite, customized database และรำยได้จำกโครงกำรพิเศษ (Special Project) ซึง่เป็นแบบโครงกำร One-Off เป็นต้น 
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14.1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยวิธี Common Size 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
               
 
 
 
ในสว่นของอตัรำร้อยละของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2562 เมื่อเทียบกบัรำยได้ประเภทเดียวกนักบัปีก่อน รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมลู และรำยได้อื่น
ลดลงร้อยละ 4.5 และร้อยละ 0.2 ตำมล ำดบั ขณะที่รำยได้จำกกำรบริกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และรำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และร้อยละ 1.9 ตำมล ำดบั 
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14.1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2562 รวมเป็นเงิน 508.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 49.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.7 เมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนในปี 
2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมลูนิติบคุคลและข้อมลูซึ่งช่วยในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจเพิ่ มขึน้ร้อยละ 4.0 รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสีย่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 46.2 และรำยได้จำกกำรบริกำรอื่น ๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกบัรำยได้ประเภทเดียวกนักบัปีก่อน 
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14.1.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 
 
ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทในปี 2562 มีต้นทนุกำรให้บริกำรจ ำนวน 212.9 ล้ำนบำทซึง่ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัต้นทนุกำรให้บริกำรปีก่อนขณะท่ีมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 173.4 
ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึน้ 18.2 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปีที่ผ่ำนมำโดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยจำกกำรประมำณกำรของ
โครงกำรผลประโยชน์พนกังำน อนัเนื่องจำกกำรเปลีย่นแปลงของกฏหมำยแรงงำนฉบบัใหม่, ขำดทนุจำกกำรลดมลูค่ำของภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรย้ำยส ำนกังำน
ใหญ่แหง่ใหม ่ 
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14.1.4 การเปรียบเทียบก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย 
หนว่ย : ล้ำนบำท 

 
 
ก ำไรสทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยก ำไรสทุธิดงักลำ่วในปี 2562 รวมเป็นเงิน 143.9 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ น้ 39.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบ
กบัก ำไรสทุธิของปีก่อน 
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14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ ำนวน 684.2 ล้ำนบำท โดยลดลง 8.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัสินทรัพย์รวมปี 2561 สว่นใหญ่เป็นผล
มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและเงินฝำกธนำคำรเพิ่มขึน้ซึง่เป็นไปในทิศทำงเดียวกบัรำยได้รวม อยำ่งไรก็ดีกำรเพิ่มขึน้บำงสว่นถกูหกักลบจำกกำรจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี 2562 เป็นเงิน 
147.7 ล้ำนบำท ซึง่มำกกวำ่ปี 2561 ที่จ่ำยไปเป็นเงิน 65.6 ล้ำนบำท กำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรติดตำมหนีท้ี่มีประสทิธิภำพ รวมถึงกำรลงที่ทนุเพิ่มขึน้จำกทัง้
ในประเทศและตำ่งประเทศ(สำมำรถดรูำยละเอียดได้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม) และกำรลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เพิ่มขึน้จำกกำรย้ำยส ำนกังำนแหง่ใหม ่

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ %

หนีสิ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 124,005 66.1% 143,627 78.4% 19,622 15.8% 109,509 64.0% 127,800 76.8% 18,291 16.7%

ประมาณการหนีส้ินระยะสัน้ 26,200 14.0% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%) 26,200 15.3% 1,200 0.7% (25,000) (95.4%)

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 3,375 1.8% 330 0.2% (3,045) (90.2%) 1,956 1.1% -             -       (1,956) (100.0%)

คา่สิทธิประโยชน์ค้างจา่ย 15,908 8.5% 16,718 9.1% 810 5.1% 15,908 9.3% 16,718 10.1% 810 5.1%

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  5,362 2.8% 3,284 1.7% (2,078) (38.8%) 5,035 2.9% 2,808 1.7% (2,227) (44.2%)

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 174,850 93.2% 165,159 90.1% (9,691) (5.5%) 158,608 92.6% 148,526 89.3% (10,082) (6.4%)

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,805 6.8% 18,136 9.9% 5,331 41.6% 12,587 7.4% 17,787 10.7% 5,200 41.3%

รวมหนีสิ้น 187,655 100.0% 183,295 100.0% (4,360) (2.3%) 171,195 100.0% 166,313 100.0% (4,882) (2.9%)

หนว่ย : พนับาท 2561 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึน้/(ลดลง)เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2562

 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 224,140    32.3% 238,019    34.8% 13,879 6.2% 190,829    29.0% 203,487    31.5% 12,658 6.6%

เงินลงทนุชัว่คราว 14,855      2.2% 19,962      2.8% 5,107 34.4% 14,855      2.3% 19,962      3.1% 5,107 34.4%

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 223,913    32.3% 115,874    16.9% (108,039) (48.3%) 212,689    32.3% 107,581    16.6% (105,108) (49.4%)

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 25,931      3.8% 46,207      6.8% 20,276 78.2% 20,158      3.1% 38,820      6.0% 18,662 92.6%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 488,839   70.6% 420,062   61.3% (68,777) (14.1%) 438,531   66.7% 369,850   57.2% (68,681) (15.7%)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 14,200      2.0% 14,200      2.1% -             -         14,200      2.2% 14,200      2.2% -             -         

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 31,843      4.6% 31,215      4.6% (628) (2.0%) 30,000      4.6% 45,500      6.9% 15,500      51.7%

เงินลงทนุในการร่วมค้า -             - 14,722      2.2% 14,722 100.0% -             -       -             -       -             -         

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -             - -             - -             - 31,000      4.7% 32,000      4.9% 1,000 3.2%

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 92,555      13.5% 93,655      13.7% 1,100        1.2% 92,555      14.0% 93,655      14.6% 1,100        1.2%

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 20,335      2.9% 51,559      7.5% 31,224 153.5% 19,715      3.0% 46,483      7.2% 26,768 135.8%

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 36,359      5.2% 46,462      6.8% 10,103 27.8% 24,358      3.5% 34,215      5.3% 9,857 40.5%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7,085        1.0% 9,890        1.4% 2,805 39.6% 7,039        1.1% 9,260        1.4% 2,221 31.6%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1,680        0.2% 2,472        0.4% 792 47.1% 1,534        0.2% 1,829        0.3% 295 19.2%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 204,057   29.4% 264,175   38.7% 60,118 29.5% 220,401   33.3% 277,142   42.8% 56,741 25.7%

รวมสินทรัพย์ 692,896   100.0% 684,237   100.0% (8,659) (1.2%) 658,932   100.0% 646,992   100.0% (11,940) (1.8%)

หน่วย : พันบำท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึน้/(ลดลง)2561 2562 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2562
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 183.3 ล้ำนบำท โดยลดลง 4.4 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของ
ประมำณกำรหนีส้นิระยะสัน้จำกโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้วในระหวำ่งปี 2562 
 

จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ % จ ำนวนเงนิ %

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุจดทะเบยีน 82,051      16.2% 82,051      16.4% - - 82,051      16.8% 82,051      17.1% - -

ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 82,051      16.2% 82,051      16.4% - - 82,051      16.8% 82,051      17.1% - -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 139,271    27.6% 139,271    27.8% - - 139,271    28.6% 139,271    29.0% - -

ก าไรสะสม 

 จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 8,260        1.6% 8,260        1.6% - - 8,260        1.7% 8,260        1.7% - -

 ยังไมไ่ด้จดัสรร 275,659    54.6% 271,880    54.3% (3,779) (1.4%) 258,155    52.9% 251,097    52.2% (7,058) (2.7%)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น -             -       (520) (0.1%) (520) (100.0%) - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 505,241   100.0% 500,942   100.0% (4,299) (0.9%) 487,737   100.0% 480,679   100.0% (7,058) (1.4%)

หนว่ย : พนับาท

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2561 2562 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2562 เพิ่มขึน้/(ลดลง)

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม เป็นจ ำนวน 500.9 ล้ำนบำท ลดลง 4.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น
ในปีก่อนซึง่เป็นผลมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวน 98.5 ล้ำนบำท และเงินปันผลระหว่ำงกำลของปี 2562 เป็นจ ำนวน 49.2 ล้ำนบำทในเดือนเมษำยนและกนัยำยนปี 
2562 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดีบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 143.9 ล้ำนบำท (สำมำรถดูรำยละเอียดตัว เลขได้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ)
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14.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
14.3.1 ความสามารถในการท าก าไร  
 
อัตราส่วนก าไรขัน้ต้น (%) 

           
ในปี 2562 อตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ำกับร้อยละ  58.1 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นดงักล่ำวปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 53.2 จะเห็นได้ว่ำอตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้นในปี 2562 
เพิ่มขึน้เท่ำกบัร้อยละ 9.2 เหตผุลหลกัเกิดจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึน้เท่ำกบัร้อยละ  10.7 ประกอบกบัควำมมี
ประสทิธิภำพในกำรบริหำรต้นทนุกำรให้บริกำร ท ำให้ต้นทนุกำรให้บริกำรลดลงร้อยละ0.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 

 
 
ในปี 2562 อตัรำสว่นก ำไรสทุธิจำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ำกบัร้อยละ 26.7 โดยเพิ่มขึน้
เท่ำกับร้อยละ 24.8 เมื่อเปรียบเทียบกับอตัรำส่วนก ำไรสทุธิในปี 2561 สำเหตหุลกัเกิดจำกอตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้นของปี 
2562 เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกบัก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 
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อัตราส่วนผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (%) 

 
 

ในปี 2562 อตัรำสว่นผลตอบแทนก ำไรสทุธิต่อสินทรัพย์ (ROA) จำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
เทำ่กบัร้อยละ 21.0 โดยเพิ่มขึน้เทำ่กบัร้อยละ 40.0 เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นผลตอบแทนก ำไรสทุธิตอ่สินทรัพย์ (ROA) ปี 2561 
 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%)   

 
 
ในปี 2562 บริษัทมีอตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นผลตอบแทนต่อสว่น
ของผู้ ถือหุ้น (ROE) ในปี 2561 โดยเพิ่มขึน้เทำ่กบัร้อยละ 39.3 สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเติบโตของผลประกอบกำรท่ีดีกวำ่ปี
ที่ผำ่นมำ ตำมที่อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี ้   
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14.3.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  

           
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงเท่ำกบั 0.3 เท่ำ เมื่อเทียบกบัปีก่อนจำกกำร
น ำเงินสดไปใช้ในกิจกรรมลงทนุมำกกวำ่ปีก่อน 
 
14.3.3 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
 
อัตราส่วนหนิส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 

               
 
ในระหวำ่งปี 2560 - 2562 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (D/E) อยูป่ระมำณ 0.37 เทำ่ ซึง่ใกล้เคียงกนัถึง 3 ปี 
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อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) 

                  
 

ในปี 2562 บริษัทประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เท่ำกับร้อยละ 94.6 ในขณะที่ปี 2563 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรของบริษัทได้อนมุตัิจ่ำยปันผลประจ ำปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำทโดยเท่ำกบัร้อยละ 85.5 เทียบกบั
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 ตำมงบกำรเงินรวม ทัง้นีส้ิทธิรับเงินปันผลดงักล่ำวขึน้อยู่กับมติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2563 ที่จะจดัขึน้ในเดือนเมษำยน 2563 
 
14.3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มลูคำ่ของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเทำ่กบั 115.9 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงเป็นจ ำนวน 108.0 ล้ำน
บำท หรือลดลงร้อยละ 48.3 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งลกูหนี ้
กำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นท่ีค้ำงช ำระ กลุม่บริษัทคำดวำ่จะได้รับช ำระหนีค้รบถ้วนภำยในปี 2563 
 

ยอดคงเหลอืลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น ตำมงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
 

 
 
14.3.5 ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทในอนาคต 

ปัจจบุนักระแสกำรเปลีย่นแปลงเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว เทคโนโลยีตำ่งๆ เข้ำมำมีบทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ พฤติกรรม
ของลกูค้ำก็เปลีย่นแปลงไปตำมเทคโนโลยี ทัง้ควำมคิด กำรบริโภค กำรซือ้ กำรเลอืก กำรตดัสนิใจ กำรน ำข้อมลู Big Data 
มำใช้เพื่อท ำกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงยงัคงเป็นเทรนด์ที่มำแรงอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้มีควำมต้องกำรในกำร
ใช้ข้อมลูเพิ่มมำกขึน้เร่ือยๆ จึงถือได้วำ่ยงัเป็นตลำดที่มีศกัยภำพและมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 
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อยำ่งไรก็ตำม บริษัทคงต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ซึง่ยอ่มมีทัง้ควำมได้เปรียบและเสียเปรียบ
ปะปนกนัไปขึน้อยูก่บัควำมพร้อมรับมือของบริษัท ด้ำนโอกำส บริษัทสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรข้อมลูทำงธุรกิจ
แก่บริษัทและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อนัจะท ำให้เกิดกำรขยำยตวัทำงธุรกิจต่อไปในอนำคต ใน
ขณะเดียวกนั กำรลงทนุในตำ่งประเทศก็ถือเป็นควำมเสีย่งของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกนัก็มี
โอกำสที่จะขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรมำที่ประเทศไทย ส่งผลให้คู่แข่งของบริษัทอำจมีเพิ่มมำกขึน้ กำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีควำมคำดหวงัในกำรใช้บริกำรสนิค้ำและบริกำรท่ีเพิ่มมำกขึน้ ก็เป็นอีกหนึง่ปัจจยั
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้บริษัทต้องท ำกำรปรับตวัค่อนข้ำงมำก ทัง้กำรพฒันำปรับปรุงผลิตภณัฑ์ และบริกำร กำรปรับ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนขององค์กร ตลอดจนกำรจดักำรแหลง่เงินทนุเพื่อกำรรักษำสภำพคลอ่งและกำรลงทนุทำงนวตักรรม และ
โครงกำรท่ีต้องใช้เงินลงทนุท่ีสงูขึน้ ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคตตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัทในกำรเติบโตแบบยัง่ยืน 



 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562                                          
             
  

99 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
 กำรรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีนัน้  ให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท*   
ลงลำยมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี พร้อมทัง้มอบอ ำนำจให้บุคคลใด     
ลงนำมก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อควำมและรูปแบบ ดงันี ้

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

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวำ่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท
และบริษัทยอ่ยอยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลู
กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว 
ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

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

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ** 

นำยบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  ประธำนกรรมกำร 

 

- บรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ - 

 

นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ  

 

กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 

 

- มินทร์ อิงค์ธเนศ - 
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ผู้รับมอบอ านาจ  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำรและผู้จดักำรใหญ่ - ชไมพร อภิกลุวณิช - 

 

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

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

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

 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นำยบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์  กรรมกำรอิสะ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมกำร 
3. นำยประยรู รัตนไชยำนนท์  กรรมกำร 
4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 
5. ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง   กรรมกำร 
6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 
7. นำยอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอร์แมน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำงสำวสธีุรำ ศรีไพบลูย์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
10. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นำยมินทร์  อิงค์ธเนศ   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงสำวชไมพร  อภิกลุวณิช  ผู้จดักำรใหญ่ 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
4. นำงสำวกลัยพลัญ์ บรูณำรมย์  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงสำวอินทิรำ อินทรัุตนำ  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมลู 

 
ผู้บริหาร 

1. นำยกำรรุณย์ น่ิมเสนำะ  System & Data Processing Assistant General Manager 
2. นำงสำวอธิตำ วรพนัธ์ โตวนั  Chief Commercial Officer 
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ชื่อ นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ 
อาย ุ 66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต (รป.ม.) สถำบนับณัฑติพฒันำบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำบตัร วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร วปอ. 2546 (วป.ม. 1)  

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

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

รุ่นท่ี 3 สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรับกรรมกำร และผู้บริหำร

ระดบัสงู ของรัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน รุ่นท่ี 7/2557 สถำบนัพฒันำ
กรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูภำครัฐ (PDI) 

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

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

(รุ่น 43/2561) สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/3/2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (2561-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- ที่ปรึกษำกลุม่งำนกฎหมำย (ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- ที่ปรึกษำกฎหมำย (บริษัท กฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั) 
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร (บริษัท ทิพยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)) 
- ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร (บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 83%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุ้บริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 

อาย ุ 65 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  6.87% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ นิติศำสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์  Dominican University of 

California, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำ วิทยำศำสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

จดักำร มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
- ปริญญำกิตติมศกัดิ์ วิทยำศำสตร์บณัฑิต (วิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์) คณะ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล ธญับรีุ 
- ปริญญำ สถำปัตยกรรมศำสตร์บณัฑิต Fu Hsing Institute of Technology 

(ไต้หวนั) 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส ำนกังำน

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

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

(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24-10-2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท ไอทีซิตี ้จ ำกดั (มหำชน))  
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำร ( บริษัท เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น:  
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดเีวลลอปเมนต์ จ ำกดั)  
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั) 
- กรรมกำร ( บริษัท เออำร์ไอที จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสร์ิช จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายประยรู รัตนไชยานนท์  
อาย ุ 56 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.53% 

วุฒกิารศึกษา - Master of Business Administration University of Scranton, USA. 
- ปริญญำ พำณิชยศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจบณัฑติ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 

กรรมกำร 
24/10/2546  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท เอ.อำร์.แอ็คเคำนติง้ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดเีวลลอปเมนต์ จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท ดีท ูซิสเต็มส์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอนวิ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บริษัท คอร์แอนด์พคี จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอที จ ำกดั) 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน (บริษัท กลุม่แอดวำนซ์ รีเสร์ิช จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562  ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุ้บริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ 

 
นางสาวชไมพร อภกุิลวณิช   

อาย ุ 58 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.65% 
วุฒกิารศึกษา - พฒันบริหำรศำสตร์มหำบณัฑติทำงสถิติประยกุต์  เกียรตินิยมดมีำก  

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

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

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

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

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

Best Practices 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 
 

- กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้จดักำรใหญ่ 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  / องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอไอ แลบ็ จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 256/  ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง  
อาย ุ 53 ปี 
สัญชาต ิ สงิคโปร์ 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.20% 
วุฒกิารศึกษา - DBA, Doctor BA, University of Manchester (U.K.) 

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

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

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

(IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) รุ่นท่ี57/2549 

(สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 15-02-2549 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี (2549 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- กรรมกำร (บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำร (บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำร (บริษัท ไอที ซิตี ้จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ดำต้ำวนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุ้บริหำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 
 
 



บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562                      

                 

 108 

 
ชื่อ  นายชัยพร เกียรตนัินทวิมล  
อาย ุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ University of South Australia 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณัฑิต (อตุสำหกรรมเคม)ี สถำบนัพระจอมเกล้ำ  
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

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

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
- เลขำนกุำรบริษัท  

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 

- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
 

 
 
 

 
 
 



บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562                      

                 

 109 

 
 

ชื่อ นายอนันต์ ตังทตัสวัสดิ์   
อาย ุ 69 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.10% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย   

        มหำนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกำ  
- ปริญญำ เศรษฐศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 

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

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

 

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 09/08/2553 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (2553-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

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

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
(คิดเป็น 50%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 1 ครัง้ ไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 
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ชื่อ 

 
 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  

อาย ุ 53 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.50%  
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

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

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

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 24/10/2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- ไมม่ี 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 83%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์   
อาย ุ 66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.20% 
วุฒกิารศึกษา - AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณัฑิต (คณิตศำสตร์) มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 4 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 17/9/2551 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี (2551-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- รองผู้จดักำรใหญ่ (ผู้จดักำรสำยเทคโนโลยี ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- ประธำนกรรมกำร (บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บำงกอก สมำร์ทกำร์ด ซิสเทม จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เอนวิ คอร์ปอเรชนั จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ศนูย์ประมวลผล จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562  ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์  
อาย ุ 45 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น 0.20% 
วุฒกิารศึกษา - Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, 

USA 
- M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA 
- B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of 

Technology Thammasat University 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นท่ี 

110/2557)  (สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 
ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 29/03/2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท รักดี ครำวด์ฟันดิง้ จ ำกดั) 
- ผู้ก่อตัง้ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (บริษัท ไอโครำ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท ออกแบบกลยทุธ์และนวตักรรมอนำคตำ จ ำกดั) 
- กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (ส ำนกังำนสง่เสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)) 
- กรรมกำรประจ ำ วิทยำลยันำนำชำติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศำสตร์ 
- ที่ปรึกษำด้ำนอนำคตศำสตร์และนวตักรรม (บริษัท แมกโนเลยี ควอลติี ้ดีเวล๊อปเม้นท์ คอร์ปอเรชัน่) 
- กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ ส ำนกังำนสง่เสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 5 ครัง้ (คิดเป็น 83%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 3 ครัง้ (คิดเป็น 75%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 2 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 2 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ  นางสาวกัลยพลัญ์  บูรณารมย์ 
อาย ุ 46 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.23% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ ศิลปศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำภำษำองักฤษเชิงอำชีพเพื่อกำรสือ่สำร

นำนำชำติ (ภำคภำษำองักฤษ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญำ บญัชีบณัฑิต เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- ปริญญำ บริหำรธุรกิจบณัฑติ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) 
(รุ่นท่ี 105/2556)  (สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย) 

ต าแหน่งปัจจุบนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 12/12/2546 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 17 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ ำกดั 

(มหำชน) 
- กรรมกำร บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
- นกับญัชีวชิำชีพอำเซียน 
- ไมม่ี 
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ชื่อ  นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา 
อาย ุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.01% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ สำขำกำรตลำด  

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำ ศิลปศำสตร์บณัฑติ สำขำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
- ประกำศนียบตัร ภำษำจีนกลำง มหำวิทยำลยัจีห้นำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ต าแหน่งปัจจุบนั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยข้อมลู  
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 01/03/2558 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ 
 
 
 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร บริษัท อีคำร์ทสตดูิโอ จ ำกดั 
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 

 

- ไมม่ี 
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ชื่อ นำยกำรุณย์ น่ิมเสนำะ 
อาย ุ 53 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.003 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประวัติการอบรม - Project Management Practitioner 

- Introduction to CMMI for Development v1.3 
- พรบ.วำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์กบับทบำทของผู้ให้บริกำร 
- ภำวะผู้น ำ ควำมส ำเร็จในกำรบริหำร 
- กำรสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนควำมมัง่คงปลอดภยัสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร 

ต าแหน่งปัจจุบนั System & Data Processing Assistant General Manager 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 01/01/2558 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

- ไมม่ี 

 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 
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ชื่อ นางสาวอธิตา วรพนัธ์ โตวนั 
อาย ุ 39 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.11 
วุฒกิารศึกษา - Master of Business Administration, New Mexico State University,   

       New Mexico, USA 
- ปริญญำ พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั Chief Commercial Officer 
วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 01/01/2561 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี (2561 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ  
 

- ไมม่ี 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 
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สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เลขานุการบริษัท  
 ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16 
ก ำหนดให้บริษัทมีกำรแตง่ตัง้บคุคลหรือนิติบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่ เลขำนกุำรบริษัท  
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้แต่งตัง้ นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนกุำรบริษัท 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ และให้มีผลตัง้แต่ วนัที่ 21 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป โดยนำยชัยพร 
เกียรตินนัทวิมล ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สจุริต โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลกั ดงันี ้ 

1. ให้ข้อแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำย ข้อควรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของทำงกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  

2. สง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ให้ข้อมลู และผลกัดนัคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบตัิตำม  
3. จดัเตรียมระเบียบวำระกำรประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
4. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบับริษัท และข้อพึง

ปฏิบตัิที่ดี  
5.  บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่

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

คณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
7. ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้อง ตำมข้อก ำหนด

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

ระหวำ่งผู้ ถือหุ้น กบัคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
12. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  
13. ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตนัินทวิมล  
อาย ุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ University of South Australia 

- ปริญญำ วิทยำศำสตร์บณัฑิต (อตุสำหกรรมเคม)ี สถำบนัพระจอมเกล้ำ  
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

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

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุ่นท่ี 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำร 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
- เลขำนกุำรบริษัท  

วันที่แต่งตัง้ครัง้แรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอื่นๆ กำรด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย: 

- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: 
- กรรมกำร (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562 ประชมุคณะกรรมกำร 6 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 6 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เข้ำร่วมประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อย  

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

 
คณะกรรมการบริษัทย่อย 
1. นำยมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมกำร 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมกำร 
4. นำงสำวกลัยพลัญ์ บรูณำรมย์ กรรมกำร 
 
รายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

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

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

2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช /, // / / 

3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล /, // / / 

4 นำงสำวกลัยพลัญ์ บรูณำรมย์ // / / 

 
หมำยเหต ุ  x = ประธำนกรรมกำร    / = กรรมกำร     // = ผู้บริหำร 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและก ากบัดูแล 

 
ชื่อ  นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน์ 
อาย ุ 40 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.005% 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญำ วิทยำศำสตร์มหำบณัฑติ  สำขำวชิำกำรตรวจสอบภำยใน  

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

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

- ประกำศนียบตัร โครงกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน         
รับอนญุำตสำกล (Pre-CIA) 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

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

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

ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขสิง่ที่ตรวจพบ 
- สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพแก่องค์กร 
- ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย 

และข้อก ำหนดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั, 
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์, ประกำศว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมลู, 
ประกำศวำ่ด้วยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 
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- ทบทวนแนวทำงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัแนว
ปฏิบตัิของสำกลปฏิบตัิ และเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

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

จรรยำบรรณของพนกังำนบริษัท (Code of Conduct) และจดัพิมพ์เผยแพร่ หรือสือ่
ตอ่ผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบตัิ และเพื่อให้เป็นท่ีทรำบโดยทัว่กนั 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์งบกำรเงิน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- ตรวจประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System) 
- สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 
-ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน)                      

แบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2562 

                    

 124 

เอกสารแนบ 5 
เอกสารอื่น ๆ 

 
-ไมม่ี- 

 


