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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
 

 
 

1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผูน้  ำในกำรใหบ้ริกำรขอ้มูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะหแ์ละตรวจสอบ

ขอ้มลูอย่ำงครบวงจร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ถกูตอ้งมำกที่สดุ โดยบรษัิทไดด้  ำเนินกำรพฒันำและปรบัปรุงฐำนขอ้มลูที่มีอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้จดัท ำโครงกำรเพื่อ
จดัหำขอ้มลูจำกแหลง่ขอ้มลูอื่นเพิ่มเติมอยำ่งตอ่เนื่อง รวมถึงกำรน ำที่สดุของเทคโนโลยีใหม่จำกตำ่งประเทศ เขำ้มำช่วยใน
กำรวิเครำะห ์ประมวลผล และน ำเสนอขอ้มลูในมิติที่หลำกหลำย เพื่อประโยชนส์งูสดุส ำหรบัลกูคำ้ทัง้ในดำ้นกำรวิเครำะห์
เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ควำมปลอดภยัของขอ้มูลและระบบฐำนขอ้มูลเป็นหวัใจส ำคญัของธุรกิจ
ของเรำ บริษัทจึงไดม้ีกำรด ำเนินกำรพฒันำระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำยใหม้ีควำมรวดเรว็และปลอดภยั เพื่อใหบ้ริกำร
ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง และมีประสทิธิภำพ นอกจำกนีบ้รษัิทยงัมีโครงกำรในกำรขยำยตลำดผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษัิท
ไปยงัตำ่งประเทศอีกดว้ย  

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นผูน้  ำในกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูเพื่อกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจทัง้ในประเทศและภมูิภำคอำเซียน 

พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูธุรกิจทีม่ีควำมถกูตอ้ง ครบถว้นเพื่อใชใ้นกำรตดัสนิใจ 
2. เป็นองคก์รที่มุง่เนน้กำรสรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหแ้ก่สนิคำ้และบรกิำรแกล่กูคำ้ 
3. เป็นองคก์รที่เป็นที่รูจ้กัและผูใ้ชบ้ริกำรนกึถึงเป็นอนัดบัแรกในเรื่องกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูและกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจ 
4. เป็นองคก์รแหง่นวตักรรมดำ้น Big Data Analytic 

กลุม่เปำ้หมำยหลกัของบรษัิท เป็นกลุม่เปำ้หมำยประเภทองคก์ร ปัจจบุนัสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกั ไดแ้ก่  
1. กลุม่สถำบนักำรเงิน  
2. กลุม่ผูป้ระกอบกำรภำคธุรกิจ และอตุสำหกรรม 
3. กลุม่หนว่ยงำน และองคก์รตำ่ง ๆ จำกภำครฐั  

ลูกค้ำของบริษัทส่วนใหญ่ ใช้บริกำรของบริษัทเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจในหลำยขั้นตอนของกำร
ด ำเนินงำน เริ่มตัง้แต่กำรหำกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยใหม่ และใช้เพื่อประกอบกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ โดยน ำขอ้มูลมำเป็น
เครือ่งมือในกำรประเมินและบรหิำรควำมเสีย่งในกำรท ำธุรกรรมขององคก์ร ปรบัปรุงแกไ้ขกำรบรหิำรสภำพคลอ่งและเทอม
ทำงกำรคำ้อีกดว้ย ท ำใหบ้ริกำรของเรำเป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรพฒันำกลยทุธก์ำรบริหำรงำนใหด้ียิ่งขึน้เพื่อช่วยใน
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัไดม้ีกำรน ำเทคโนโลยี Data Visualization ในกำร
วิเครำะหข์อ้มลูที่มีปริมำณมำกและมีควำมซบัซอ้น มำสรุปเป็นกำรแสดงผลขอ้มลูในรูปแบบที่เขำ้ใจง่ำย ช่วยใหผู้บ้ริหำร
สำมำรถเห็นขอ้มลูในมิติตำ่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุกำรตดัสนิใจไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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อนึง่ บริษัทยงัมีเป้ำหมำยในกำรสรรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญในดำ้นต่ำง ๆ เพื่อขยำย
ขีดควำมสำมำรถดำ้นกำรแข่งขนัของบริษัทใหม้ีบริกำรที่หลำกหลำยและตอบรบักบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่เพิ่มมำกขึน้ 
เช่น กำรรว่มมือกับบริษัทชัน้น ำจำกต่ำงประเทศที่มีควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรบริหำรจดักำรหนี ้ทำงกำรคำ้ทั่วโลก เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรใหบ้รกิำรตำมหนีก้ำรคำ้ทั่วโลกของทำงบรษัิทไดอ้ยำ่งเต็มรูปแบบ รวมถึงกำรสรำ้งประสบกำรณใ์หมใ่นกำร
ใชง้ำนระบบผำ่นอปุกรณเ์คลือ่นท่ี เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรใชง้ำนของลกูคำ้ไดท้กุที่ ทกุเวลำ และทกุอปุกรณ์ 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการที่ส าคัญ  
บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (“บรษัิท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2538 ดว้ยทนุจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท 

ตอ่มำเมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษัิทมหำชนจ ำกดั 
ช่ือ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) เริ่มต้นที่ทุนจดทะเบียน 75 ลำ้นบำท โดยได้เขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวนัที่ 21 เมษำยน 2547  มีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2551 เป็น 78.75 ลำ้น
บำท ไดม้ีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 9 เมษำยน 2557 เป็น 82.6 ลำ้นบำท และในปี 2561 บริษัทไดล้ดทนุจด
ทะเบียนเป็น 82.05 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรยกเลกิหุน้สำมญัที่เหลอืจำกกำรใชส้ทิธิใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรขอ้มูล ข่ำวสำร กำรวิเครำะหแ์ละตรวจสอบขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในกำร
ตดัสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวไดม้ำจำกกำรรวบรวมขอ้มูลจำกหลำย ๆ แหล่ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยมีสญัญำเพื่อรบัขอ้มลูนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชยท์ัง้หมดในประเทศ    
ซึ่งรวมถึง สถำนะของบริษัท คณะกรรมกำร และผลด ำเนินกำรของแต่ละบริษัท กว่ำ 1,500,000 บริษัทในประเทศไทย    
และบริษัทยงัไดร้วบรวมขอ้มลูจำกแหลง่อื่น เช่น ขอ้มลูขำ่วสำรในหมวดอตุสำหกรรมต่ำง ๆ โดยรวบรวมจำกหนงัสือพิมพ ์
ตลอดจนแหลง่ข่ำวดำ้นธุรกิจชัน้น ำต่ำง ๆ นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัเก็บ และประมวลผลขอ้มลูกำรช ำระเงินของลกูหนีก้ำรคำ้
จำกบริษัทตำ่ง ๆ ที่รว่มโครงกำรกบับริษัทอีกดว้ย โดยบรษัิทจะท ำกำรตรวจสอบ ประมวลผล วิเครำะห ์จดัเก็บ และบนัทึก
ขอ้มลูเพื่อใหบ้รกิำรผำ่นระบบคอมพิวเตอรอ์อนไลน ์ภำยใตเ้ว็บไซตข์องบรษัิทช่ือ https://www.BOL.co.th 

นอกจำกนี ้กำรร่วมทุนกบั D&B นัน้ ถือเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพของบริษัท นอกจำกบริษัทจะไดเ้รียนรูก้ำรจัดกำร
และกำรวิเครำะหข์อ้มลูจำกผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูชัน้น ำระดบัโลกแลว้ บริษัทยงัสำมำรถขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูของ
บริษัทไปยงัต่ำงประเทศ ผ่ำนเครือข่ำยของ D&B และสำมำรถเพิ่มบริกำรขอ้มูลบริษัทในต่ำงประเทศใหล้กูคำ้ในประเทศ 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ำมำรถน ำขอ้มลูไปใชใ้นกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกำรพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้น
สนิเช่ือของประเทศใหแ้ข็งแกรง่ และสง่เสริมควำมโปรง่ใสของกำรท ำธุรกรรม และในวนัท่ี 22 มีนำคม 2549 บรษัิทไดจ้ดัตัง้
บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด ขึน้มำ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท และเพิ่มเป็น 5 ล้ำนบำทในปี 2562           
เลขทะเบียน 0105549038501 

ดว้ยคลงัขอ้มลูกวำ่ 1,500,000 บรษัิทในประเทศไทย และอีกกวำ่ 300 ลำ้นบรษัิทใน 214 ประเทศทั่วโลก และจำก
ควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูล และกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง ประกอบกับควำมรู้
ทำงดำ้นไอที ท ำใหบ้รษัิทเป็นผูน้  ำดำ้นกำรใหบ้รกิำรทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้แต่บริกำรขอ้มลูพืน้ฐำน และผลกำรด ำเนินกำร
ของแตล่ะบรษัิท รวมถึงบรกิำรดำ้นขำ่วสำร กำรวิเครำะหแ์ละตรวจสอบขอ้มลู เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมือในกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจ
ที่มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และถูกตอ้งมำกที่สดุ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน เพิ่มควำมเช่ือมั่นและ
โอกำสทำงธุรกิจ  

https://www.bol.co.th/
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บรษัิทยงัไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นศนูยป์ระมวลผลของฐำนขอ้มลูลกูหนีส้ินเช่ือทัง้หมดที่ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงินที่
เป็นสมำชิกของบรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั (NCB) ตัง้แตเ่ริม่ก่อตัง้ จนถึงปัจจบุนั 

ในปี 2547 บริษัทไดน้ ำเขำ้ระบบกำรวิเครำะหท์ำงกำรเงินจำกต่ำงประเทศ ซึ่งระบบดงักลำ่วช่วยเพิ่มมลูคำ่ใหก้บั
ขอ้มูล ท ำใหผู้ใ้ชส้ำมำรถวิเครำะหข์อ้มูลทำงกำรเงินไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และใชใ้นกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำร
จดักำรไดเ้ป็นอยำ่งดี 

บริษัทยงัไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรประมวลผลขอ้มลูในเชิงลกึ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยง
และโอกำสทำงธุรกิจ โดยตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้พัฒนำเครื่องมือที่ช่วยในกำรตัดสินใจที่เรียกว่ำ Decision Support 
System (“DSS”) ขึน้ส  ำหรบัลูกคำ้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน ระบบ DSS จะเป็นกำรผนวกขอ้มูลในฐำนขอ้มูลของบริษัทกับ
ฐำนขอ้มูลของลกูคำ้ ซึ่งจะช่วยใหล้กูคำ้สำมำรถวิเครำะหโ์อกำสในกำรขยำยตลำดใหม่ บริหำรฐำนขอ้มลูลกูคำ้ และเพื่อ
ช่วยกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

ในปลำยปี 2550 บริษัทไดท้ ำกำรเปิดตัวผลิตภัณฑ ์CORPUS โดยเป็นระบบที่เป็นศูนยร์วมของกำรใหบ้ริกำร
ขอ้มูลออนไลน ์ทัง้ในส่วนของขอ้มูลนิติบุคคล ขอ้มูลกรรมกำร รำยช่ือผูถื้อหุน้ งบกำรเงินของบริษัท ตลอดจนขอ้มูลข่ำว 
ผ่ำนบริกำรต่ำง ๆ เพื่อผูใ้ชส้ำมำรถน ำขอ้มูลที่มีกว่ำ 1,500,000 บริษัททั่วประเทศ ประกอบกับขอ้มูลอื่น ๆ มำใชใ้นกำร
วิเครำะหภ์ำพรวมทำงธุรกิจไปจนถึงกำรวิเครำะหส์ภำพธุรกิจรำยบรษัิทไดโ้ดยง่ำย และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใน
กำรใชข้อ้มลูที่แตกตำ่งกนัของคนหลำย ๆ กลุม่ เพื่อช่วยใหน้กับรหิำรในทกุสำขำอำชีพในหลำกหลำยอตุสำหกรรมสำมำรถ
น ำขอ้มลูที่มีอยูไ่ปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัองคก์ร 

ในปี 2552 บรษัิทไดพ้ฒันำตวัชีว้ดัควำมเสีย่งโดยคำดกำรณค์วำมเป็นไปไดท้ี่นิติบคุคลจะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินใน
รูปแบบของคะแนน หรอื Financial Stress Score (FS Score) ซึง่ถกูพฒันำจำกกำรศกึษำวจิยัรว่มกนัระหวำ่ง BOL และทีม
วิเครำะห ์D&B ประเทศสหรฐัอเมริกำ ใหเ้ป็นตวัชีว้ดัควำมเสี่ยงที่มีควำมแม่นย ำเป็นมำตรฐำนสำกล FS Score จะช่วยให้
ลกูคำ้สำมำรถเขำ้ใจสถำนะกำรด ำเนินกิจกำรของคูค่ำ้ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งและก ำหนดกลยทุธบ์รหิำรควำมเสีย่งใน 
Portfolio ของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ  

ในปี 2557 บริษัทไดท้ ำกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ ์ENLITE ระบบสนบัสนนุกำรตดัสนิใจของผูใ้ชง้ำนกลุม่ธนำคำรและ
สถำบันกำรเงินเพื่อใหค้รอบคลมุทัง้ในและต่ำงประเทศในกลุ่มอำเซียนโดยเฉพำะ โดดเด่นในดำ้นกำรรวบรวม  และจัด
ระเบียบขอ้มลู (Data Integration) โดยผนวกฐำนขอ้มลูนิติบคุคลจดทะเบียนของประเทศไทยทัง้หมด วิเครำะห ์ประมวลผล 
และน ำเสนอในมิติต่ำง ๆ (Data Visualization) ประกอบไปดว้ยเครื่องมือในกำรวิเครำะหท์ำงธุรกิจที่หลำกหลำย ทัง้ที่เป็น
คณุสมบตัิหลกั และที่เป็นคณุสมบตัิพิเศษเพิ่มเติม (Premium Features) ที่สำมำรถเลอืกใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำนได ้เช่น 
Risk Score/Risk Class เพื่อแสดงค่ำคะแนนดำ้นควำมเสี่ยงโอกำสที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงินและน ำไปสู่กำรปิดกิจกำร /
เลิก/รำ้ง/ลม้ละลำยในอนำคต, News บริกำรขอ้มลูข่ำวบริษัท, Auditor Flag เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในสว่นของงบกำรเงิน
ของผูต้รวจสอบบญัชี, Location Based Intelligence (LI) เพื่อแสดงขอ้มลูนิติบคุคลในรูปแบบแผนที่เพื่อดกูำรกระจำยตวั 
Account Relationship Management (ARM) เพื่อกำรน ำเสนอขอ้มลูควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งบรษัิท ผูถื้อหุน้ และกรรมกำรใน
รูปแบบแผนภำพ ฯลฯ นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยในกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทั้งในและ
ตำ่งประเทศในกลุม่อำเซียน 
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อีกทัง้ยังบริษัทยังไดด้  ำเนินกำรพัฒนำระบบน ำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing) ร่วมกับกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ และพันธมิตรอื่น ๆ ท่ีมีเจตนำรมณ์รว่มกัน ที่จะส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ได้
พฒันำกำรใหบ้ริกำรรบังบกำรเงินทุกประเภทธุรกิจผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing) ขึน้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและเพิ่มช่องทำงกำรน ำสง่งบกำรเงิน รวมทัง้เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูงบกำรเงินของประเทศ
ไทยใหม้ีควำมถูกตอ้งและรวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งเปิดใหบ้ริกำรรบังบกำรเงินผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing) ตัง้แต่ปีงบ
กำรเงิน 2557 เป็นตน้ไป 

ในปี  2560 บริษั ทได้จัดตั้งบริษัท บี โอแอล  ดิ จิตอล จ ำกัด ทุนจดทะเบียน 15 ล้ำนบำท เลขทะเบียน 
0105560000956 และไดม้ีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 เป็น 30 ลำ้นบำท โดยเป็นบริษัทท่ีมุ่งเนน้
กำรคิดคน้และพฒันำนวตักรรมเพื่อก่อใหเ้กิดบรกิำรในรูปแบบใหม่ มีกำรพฒันำแพลตฟอรม์ส ำหรบัจบัคู่ทำงอิเล็กทรอนิกส ์
(MatchLink) เพื่อจดัท ำ Business Matching ส ำหรบัเช่ือมโยงผูซ้ือ้ผูข้ำย กำรเขำ้ถึงแหลง่เงินทนุ และสำมำรถน ำขอ้มลูมำใช้
ช่วยประกอบกำรตัดสินใจ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ ส ำหรบัผูป้ระกอบกำร เพื่อลดขัน้ตอนกำร
ท ำงำน และเพิ่มโอกำสในกำรท ำธุรกิจ นอกจำกนี ้บรษัิทยงัไดร้ว่มลงทนุกบับรษัิท เพียร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษัิท fintech 
startup ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบั ตวักลำงในกำรปลอ่ยสินเช่ือสว่นบคุคลออนไลน ์และสินเช่ือ SMEs ที่เช่ือมต่อใหผู้กู้ท้ี่มี
ศักยภำพสำมำรถกู้เงินโดยตรงกับนักลงทุนในอัตรำดอกเบีย้ที่ต  ่ำกว่ำธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในปัจจุบัน และใน
ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ได้รบัอัตรำผลตอบแทนที่จูงใจมำกขึน้สำมำรถให้อัตรำผลตอบแทนที่สม ่ำเสมอและมำกกว่ำ
ผลติภณัฑท์ำงกำรเงินทั่วไป 

ในปี 2561 บริษัทไดเ้ปิดตวัฟังกช์ั่น SENSE ซึ่งเป็นบริกำรใหม่ของระบบ CORPUS ที่รวบรวมขอ้มูลจำกสื่อโซเชียล 
เว็บบอรด์ และเว็บไซตต์่ำง ๆ เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจัดเก็บขอ้มูลในรูปแบบ Big Data และกำรน ำ
ขอ้มลูเหลำ่นัน้มำใช ้เช่น กำรฟังและวิเครำะหพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภคในสื่อสงัคมออนไลน ์หรอื Social Listening บริษัทจึง
เพิ่มฟังกช์ั่น SENSE เขำ้ไปในระบบ CORPUS เพื่อใหค้รอบคลมุขอ้มลูทกุมิติ เพิ่มมมุมองกำรวิเครำะหภ์ำพรวมธุรกิจ ท ำให้
รูจ้กัลกูคำ้และคูค่ำ้ไดอ้ยำ่งลกึซึง้ และช่วยเพิ่มควำมมั่นใจในกำรตดัสนิใจ 

ในปี 2562 บริษัทไดข้ยำยกิจกำรไปยงัประเทศเวียดนำม โดยบริษัทไดร้ว่มจัดตัง้บริษัท Business Information 
Company Limited เพื่อใหบ้ริกำรขอ้มูลเพื่อกำรตดัสินใจทำงธุรกิจผ่ำนซอฟตแ์วรแ์ละแอพพลิเคชั่นที่ทนัสมยั ตลอดจน
โซลชูั่นส ำหรบัผูป้ระกอบกำรและสถำบนักำรเงิน 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุ่มบริษัท  
 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั เลขทะเบียน 0107546000407 เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2546 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทมีแผนภำพโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บรษัิท ดงันี ้
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* บริษัท เอบิคส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (ABIKS) 

ควำมเป็นมำในกำรจดัตัง้ บรษัิท เอบิคส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (ABIKS) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2551 โดย
มีวตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรท่ีดิน และใหเ้ช่ำอำคำรส ำนกังำน มีรำยช่ือผูถื้อหุน้ และสดัสว่นกำรถือหุน้ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรเขำ้ร่วมลงทุนของบริษัทใน ABIKS เนื่องจำก บริษัทประสงคจ์ะมีอำคำรส ำนักงำนเป็นของตนเอง แต่กำร
ลงทนุพฒันำอสงัหำริมทรพัยข์องตนเองจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุจ ำนวนมำก ซึง่บรษัิทไมป่ระสงคจ์ะใชเ้งินลงทนุจ ำนวนมำก
ในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของตน ดงันัน้ จึงประสงคท์ี่จะเขำ้รว่มลงทนุในบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจดำ้นนี ้โดยเขำ้รว่มลงทุนกับ     
ผูล้งทุนรำยอื่น ๆ ฝ่ำยจัดกำรได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแลว้ เห็นว่ำ ABIKS มีที่ดินที่สำมำรถพัฒนำเป็นที่ตั้งอำคำร
ส ำนกังำนตอ่ไปในอนำคตได ้และมีนกัลงทนุท่ีจะสำมำรถรว่มลงทนุได ้โดยบรษัิทสำมำรถลงทนุในสดัสว่นท่ีเหมำะสม จึงได้
ลงทนุใน ABIKS 

ทัง้นี ้กำรท่ีคณุมินทร ์อิงคธ์เนศ เขำ้รว่มลงทนุดว้ยจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท เพรำะธุรกิจของ ABIKS จ ำเป็นตอ้ง
ใชเ้งินลงทนุจ ำนวนมำก และกำรหำผูล้งทุนที่สนใจรำยอื่นรว่มลงทุนดว้ย และมีเงินลงทนุจ ำนวนมำกเป็นกำรยำก  ดงันัน้ 
กำรท่ีคณุมินทร ์อิงคธ์เนศ ตกลงเขำ้รว่มลงทนุ ท ำให ้ABIKS มีเงินลงทนุเพียงพอ นอกจำกนี ้คณุมินทร ์อิงคธ์เนศ  ยงัเป็นผู้
ถือหุน้ของบรษัิทดว้ย ยอ่มจะบรหิำรจดักำรธุรกิจใหเ้ป็นประโยชนต์อ่บรษัิทดว้ยเช่นกนั 
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โครงสร้างรายได ้  
 
โครงสร้างรายได ้ปี 2562 และ 2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงนิ ส าหรับปี 2558-2562 (งบการเงนิรวม) 

การเปรียบเทียบตัวเลขทางการเงนิ ส าหรับปี 2559-2563 (งบการเงนิรวม) 

          (หนว่ย : ลา้นบาท) 
   

รายได้รวม      ก าไรสุทธิหลังภาษีเงนิได ้

        
   

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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สินทรัพยร์วม      ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

        
 
 

 
 

 
 
 
1. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
ธุรกิจของ BOL ในปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1. บรกิำรดำ้นขอ้มลู (Information Services) 
1.1. บรกิำรขอ้มลูธุรกิจ (Business Information) 
1.2. บรกิำรขอ้มลูส ำหรบัสนบัสนนุกำรตดัสนิใจ (Decision Support Information) 
1.3. บรกิำรขอ้มลูส ำหรบักำรวิเครำะห ์(Analytic Information) 

2. บรกิำรดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Services) 
2.1. ระบบเพื่อกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Solution) 
2.2. ที่ปรกึษำดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Consultancy) 

3. บรกิำรอื่น ๆ (Other Services) 
3.1. โครงกำรพิเศษ (Special Project) 
3.2. บรกิำรติดตำมหนีก้ำรคำ้ทั่วโลก (DebtLine) 

1. บริการด้านข้อมูล (Information Services) 
กำรใหบ้ริกำรขอ้มูล เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท และดว้ยปัจจัยภำยในและภำยนอก ท ำใหอ้งคก์รตอ้งปรบัตวัต่อกำร

เปลี่ยนแปลง ขอ้มูลในกำรตดัสินใจจึงทวีควำมส ำคญัในบทบำทของกำรบริหำรจัดกำรในองคก์ร เพื่อใหค้รอบคลมุและ
เหมำะสมกับสภำพกำรแข่งขนั ระดบัควำมพรอ้มของกลุม่เป้ำหมำยที่อำจแตกต่ำงกนั บริษัทไดพ้ฒันำกำรใหบ้ริกำรใหม้ี
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ควำมหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยมุ่งเนน้ในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่ม และมมุมองใหม ่ๆ 
ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งและโอกำส ในปัจจบุนับรกิำรขอ้มลูไดม้ีรูปแบบตำ่ง ๆ ดงันี ้

1.1. บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information) 

เป็นบริกำรขอ้มลูบริษัททัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  ผ่ำนบริกำรออนไลนแ์ละออฟไลน ์ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรบั
บริษัทเอกชน หน่วยงำนรำชกำร และหน่วยงำนธุรกิจโดยทั่วไป โดยเป็นกำรน ำเอำแหล่งขอ้มูลธุรกิจต่ำง  ๆ มำ
เช่ือมโยงอย่ำงบูรณำกำร ท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถมองภำพของขอ้มลูไดอ้ย่ำงครบถว้นทัง้เชิงลึกและเชิงกวำ้ง 
รองรบัผูใ้ชห้ลำยระดบั และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนท่ีแตกตำ่งกนั อำทิเช่น 

 กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูในรูปแบบ Web-based application ซึง่มีฟังกช์ั่นกำรใชง้ำนหลกั ดงันี ้
- กำรเขำ้ถึงมิติของขอ้มลูจำกกำรเช่ือมโยงที่มำจำกหลำยแหลง่ขอ้มลูและมีควำมทนัสมยั 
- กำรวิเครำะหท์ำงกำรเงินเชิงลกึ ที่ช่วยใหผู้ใ้ชส้ำมำรถมีควำมเขำ้ใจควำมซบัซอ้นของตวัเลขทำงกำรเงิน

ไดโ้ดยง่ำย 
- กำรแจ้งเตือนควำมเปลี่ยนแปลง เป็นแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ส ำคัญของกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งอำจจะมี

ผลกระทบกบัองคก์ร  
- กำรคน้หำกลุม่ลกูคำ้ตำมเง่ือนไข ท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกำรกระจำยตวัของกลุม่เป้ำหมำยไดอ้ย่ำงชดัเจน

เพื่อใชใ้นกำรก ำหนดกลยทุธข์ององคก์ร 
- กำรสบืคน้พิเศษที่เพิ่มประสทิธิภำพทำงกำรตลำด  

 กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูในรูปแบบรำยงำน  

 กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูในรูปแบบฐำนขอ้มลู ซึง่ผูใ้ชส้ำมำรถก ำหนดเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีใชเ้ลอืกขอ้มลูในฐำนขอ้มลู
ของบรษัิทและจะไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบท่ีลกูคำ้ตอ้งกำร 

1.2. บริการข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Information)  

เป็นกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูในรูปแบบของระบบช่วยในกำรตดัสนิใจ ซึ่งเป็นบริกำรส ำหรบัหนว่ยงำนขนำดใหญ่ เช่น 
สถำบนักำรเงิน ท่ีมีควำมจ ำเป็นจะตอ้งใชข้อ้มลู และมมุมองในระดบัภำพรวม บริกำรนีจ้ะเป็นบริกำรที่รวมถึง
ขอ้มลู ระบบแอพลเิคชั่น ระบบคอมพิวเตอร ์และกำรอพัเดทขอ้มลูใหท้นัสมยั 

1.3. บริการข้อมูลส าหรับการวิเคราะห ์(Analytic Information) 

เป็นกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลในรูปแบบของคะแนน หรือตัวชีว้ดั โดยเป็นกำรน ำเอำขอ้มูลทำงธุรกิจและขอ้มูลทำง
กำรเงินของนิติบุคคลที่มีในฐำนขอ้มูลของบริษัทกว่ำ 260,000 รำย มำวิเครำะหใ์นเชิงสถิติและแปลค่ำออกมำ
เป็นคะแนน เพื่อใช้คำดกำรณ์ควำมเป็นไปไดข้องนิติบุคคลใด ๆ ที่จะเกิดวิกฤตทำงกำรเงิน โดยน ำไปสู่กำร
ลม้ละลำย พิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขำด กำรเลกิหรอืฟ้ืนฟกิูจกำร เพื่อใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเขำ้ใจสถำนะกำรด ำเนินกิจกำรของ
ลกูคำ้ สำมำรถกระจำยควำมเสีย่งและก ำหนดกลยทุธบ์รหิำรควำมเสีย่งใน Portfolio ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Services) 

2.1 ระบบเพื่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Solution) 

เป็นกำรใหบ้รกิำรรว่มกบับรษัิทชัน้น ำจำกตำ่งประเทศในกำรน ำเสนอเครือ่งมือที่ใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหแ้ก่
สถำบนัทำงกำรเงิน เช่น ระบบกำรวิเครำะหท์ำงกำรเงิน ระบบ Business Rule Engine เป็นตน้ 

2.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Consultancy) 

เป็นกำรใหบ้ริกำรที่ปรกึษำดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรน ำประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในมมุมอง
และกำรวิเครำะหข์อ้มลู มำใหบ้รกิำรลกูคำ้โดยมีรูปแบบเป็นกำรจดักำรอบรม และใหค้  ำปรกึษำ 

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

โครงกำรพิเศษ (Special Project) เป็นโครงกำรที่บรษัิท ด ำเนินกำรโดยอำศยัควำมเช่ียวชำญหลกัของบรษัิท เช่น 
กำรบรหิำรจดักำรฐำนขอ้มลู กำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลู กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรให้
ค ำปรึกษำดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร (Risk Management) เป็นตน้ ซึ่งโครงกำรพิเศษนี ้จะด ำเนินกำร
ภำยใตค้วำมตอ้งกำรเฉพำะ (Special Requirements) ของลกูคำ้แตล่ะรำย  

 
3.2 บริการติดตามหนี้การค้าทั่วโลก (DebtLine) 

บรษัิทไดเ้สนอบรกิำรจดัเก็บหนีก้ำรคำ้อยำ่งมืออำชีพ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพและสภำพคลอ่งทำงกำรเงินใหแ้ก่กลุม่
ลูกค้ำของบริษัทเพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับเงินจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรครบถ้วน โดยยังคงรักษำ
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัคูค่ำ้ไวไ้ด ้โดยในปัจจบุนั ไดม้ีกำรขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรตำมหนีก้ำรคำ้ครอบคลมุ 150 
ประเทศทั่วโลก 

2. การตลาดและภาวะการแข่งขนักลยทุธก์ารแข่งขนั  
ในปี 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำ GDP จะหดตวักวำ่ 5% และน่ำจะใชเ้วลำมำกกว่ำ 2 ปีที่จะกลบัไปสู่

ระดับกำรเติบโตของ GDP ในช่วงก่อนจะประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ซึ่งวิกฤตกำรณ์ในครัง้นีถื้อเป็น 
Systematic Risk หรอื ควำมเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ตลำดทัง้ระบบ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบกำรในภำคธุรกิจตอ้งมีกำรปรบัตวัให้
เขำ้กับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยใตฐ้ำนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ตลอดจน ตอ้งมีกำรเพิ่มควำมระมดัระวงัในกำร
ตดัสินใจ เพื่อช่วยลดควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตใหม้ำกที่สดุ ขอ้มลูจึงถือเป็นหนึ่งในปัจจยัที่มีควำมส ำคญั ที่ช่วย
ใหผู้ป้ระกอบกำรน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้ำมำรถตดัสนิใจไดอ้ยำ่งรวดเรว็ และมีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

นอกจำกนี ้ภำคธุรกิจยงัมีกำรปรบัตวัในกำรเทคโนโลยีมำใชเ้พื่อตอบโจทยก์ำรท ำธุรกิจในรูปแบบใหม่ หรอื New 
Normal เช่น กำรยืนยนัตวัตนในรูปแบบดิจิทลั (NDID) กำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้ดว้ยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-KYC) หรือ
กำรช ำระเงินแบบดิจิทลั ตลอดจน ซพัพลำยเชน 4.0 สง่ผลใหไ้มเ่พียงแตม่ีควำมตอ้งกำรในกำรใชข้อ้มลูที่เพิ่มสงูขึน้ แตย่งัมี
ควำมตอ้งกำรในกำรเช่ือมตอ่หรอืใชข้อ้มลูในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสท์ี่เพิ่มมำกขึน้อีกดว้ย 
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ภาวะการแข่งขนั 
จำกกำรท่ีภำคธุรกิจตอ้งมีกำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบักิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยใตฐ้ำนวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal 

ส่งผลให้มีควำมตอ้งกำรในกำรใช้ขอ้มูลโดยเฉพำะขอ้มูลในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึน้ทั้งในส่วนของหน่วยงำนรำชกำร 
บริษัทเอกชน และสถำบนักำรเงิน ท ำใหอุ้ตสำหกรรมกำรขำยขอ้มูลธุรกิจและเศรษฐกิจ กำรตรวจสอบและประเมินควำม
เสีย่งทำงธุรกิจมีกำรเติบโตมำกขึน้จำกควำมตอ้งกำรใชท้ี่เพิ่มขึน้ ทัง้จำกกลุม่ธุรกิจที่มีกำรใชบ้รกิำรขอ้มลูธุรกิจอยู่แลว้ และ
กลุม่ธุรกิจที่ยงัไม่เคยใชข้อ้มลูธุรกิจในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ จะมีควำมตื่นตวัและเห็นควำมส ำคญัของขอ้มลูธุรกิจมำกขึน้ 
อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยและกำรเติบโตของควำมต้องกำรใช้ข้อมูลธุรกิจจะส่งผลให้กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมนีสู้งขึน้
เช่นเดียวกนั  

ส ำหรบักำรปรบัตวัของบริษัทใหส้อดรบักำรแข่งขนัและภำวะตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป บรษัิทไดเ้ปิดใหบ้รกิำรขอ้มลู
นิติบุคคลในรูปแบบ API หรือกำรเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงระบบ Corpus ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริกำรข้อมูนิติบุคคลไปสู่
ระบบงำนของผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริกำรสำมำรถน ำขอ้มูลไปใชใ้นกำรวิเครำะหห์รือน ำไปใชใ้นระบบงำนภำยในของ
ตนเองได้ทันที และบริกำรโซเชียลบิซิเนสแพลตฟอรม์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ข้อมูลธุรกิจให้ครอบคลุมทุก
กลุม่เป้ำหมำยและครบวงจรมำกยิ่งขึน้ หรอืใหบ้รกิำรตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงแทจ้รงิ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจขนำด
เล็ก หรือ เอสเอ็มอี และผูป้ระกอบรำยย่อยที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนบริษัทก็สำมำรถใชบ้ริกำรแพลตฟอรม์ดงักลำ่วได ้ในขณะที่
ขอ้มลูธุรกิจในรูปแบบองคก์รขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ก็มีแนวโนม้จะขยำยตวัตอ่เนื่องจำกปัจจยัส ำคญัคือ กลุม่เปำ้หมำย
มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจและเห็นควำมส ำคญัของกำรใชข้อ้มลูธุรกิจมำกขึน้ 

นอกจำกนี ้เพื่อเสริมใหข้อ้มูลธุรกิจของบริษัทมีควำมแตกต่ำงและเหนือกว่ำคู่แข่ง บริษัทไดม้ีแผนที่จะรวบรวม
ขอ้มลูอื่นๆ ที่ส  ำคญัในประเทศไทย เช่น Watch List, Sanction List รวมถึงขอ้มูลทำงดำ้นเศรษฐศำสตรม์หภำค มำผนวก
เขำ้กับขอ้มูลทำงธุรกิจเดิมที่บริษัทมี และน ำเอำเครื่องมือวิเครำะหท์ี่มีควำมชำญฉลำดมำใชป้ระมวลผล เช่ือว่ำจะท ำให้
บริษัทสำมำรถเป็นผูน้  ำของผูใ้หบ้ริกำรขอ้มลูธุรกิจในประเทศไทย และสรำ้งกำรเติบโตทัง้รำยไดแ้ละผลก ำไรอย่ำงยั่งยืนใน
อนำคตทำ่มกลำงกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ กำรเมือง และเทคโนโลยี 

1. กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูนิติบคุคลในประเทศไทย 

หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำรในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกับบริกำรของบริษัท ไดแ้ก่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์และ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ใหบ้ริกำรขอ้มลูที่จดทะเบียนใน SET และ MAI ในสว่นของ
เอกชน เช่น บรษัิท บรุค๊เคอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ บรษัิท ส ำนกัวิจยัอินรำ จ ำกดั  นอกจำกนีย้งัมีเว็บไซต ์
www.gohub.biz ที่ใหข้อ้มลูนิติบคุคล เช่น ช่ือ ที่อยู ่และ ทนุจดทะเบียน เป็นตน้ 
 

2. กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูนิติบคุคลในตำ่งประเทศ 

ลกูคำ้ของกลุ่มบริกำรนีส้ว่นใหญ่เป็นธุรกิจที่มีกำรสง่ออกสินคำ้ ซึ่งปกติธุรกิจเหลำ่นีอ้ำจใชบ้ริกำรทดแทนใน
กำรบรหิำรควำมเสี่ยง เช่น กำรประกนักำรซือ้สินคำ้ (trade credit insurance) บริกำรกำรประกนักำรสง่ออก
เป็นตน้ หำกมองถึงบริษัทลูกของ BOL อย่ำง บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จ ำกัด แลว้นั้นจะมีคู่แข่ง
ทำงตรง และ ทำงออ้ม เช่น Bloomberg และ Thomson Reuters ที่ใหบ้ริกำรขอ้มลูนิติบคุคคลในตำ่งประเทศ 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำด และ บรษัิทท่ีจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือทำงกำรคำ้เช่น FICO, Fitch, Moody’s 
และ Standard and Poor (S&P) 
 
 

http://www.gohub.biz/
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3. กำรใหบ้รกิำรดำ้นขำ่ว และ ขอ้มลูธุรกิจ 

ในปัจจุบันนั้นมีหน่วยงำนทั้งของรัฐบำล และ เอกชน ที่ให้ข้อมูลข่ำวสำร และ บทวิจัยทำงธุรกิจเช่น           
สภำหอกำรคำ้ไทย สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศ บรษัิท อินโฟเควสท ์จ ำกดั และ ศนูยว์ิจยัธนำคำรกสกิรไทย 
เป็นตน้ แต่กำรใหบ้รกิำรข่ำวสำรของทำงบรษัิทนัน้เป็นกำรรวบรวมจำกแหลง่ขำ่วจำกทัง้ใน และ ต่ำงประเทศ 
พรอ้มทัง้มีบรกิำรสง่ขอ้ควำมเตือน หำกมีขำ่วสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรอื บคุคล ท่ีเป็นท่ีสนใจของผูใ้ชบ้รกิำร 

กลยุทธก์ารตลาด 

 กลยุทธด์้านการบริการ 
 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ศึกษำเทคโนโลยีใหม่ในกำรท ำธุรกิจทัง้ในเรื่องของ Artificial Intelligence, Internet of 
Thing, Blockchain, Cloud Computing Service และ Big Data ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทมำกที่สดุ และทุกภำคส่วนต่ำงให้
ควำมสนใจและตื่นตวัตอ่เรือ่งนีเ้ป็นอยำ่งมำก เนื่องจำกในของโลกธุรกิจในปัจจบุนัและอนำคตใชข้อ้มลูเป็นเครือ่งมือส ำคญั
ในกำรขบัเคลือ่นองคก์ร หรอื Data-Driven เพรำะผูบ้รโิภค ลกูคำ้ หรอื กลุม่เปำ้หมำยมีพฤติกรรมที่ซบัซอ้นมำกขึน้ บรษัิทจึง
จดัเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในสว่นของกำรหำควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และเครือ่งมือในกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูขนำดใหญ่ โดยหนึง่
ในพนัธกิจหลกัของบรษัิท คือ กำรเป็นองคก์รนวตักรรมทำงดำ้น Data Analytics  
 นอกจำกเทคโนโลยีใหม่แลว้ บริษัทยังมองหำธุรกิจในอนำคตเพื่อต่อยอด ไดแ้ก่ ธุรกิจประเภท Fintech หรือ 
Financial Technology บริษัทมองเห็นโอกำสจึงไดจ้ดัตัง้บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั เพื่อคิดคน้และพฒันำนวตักรรรม
บริกำรใหมบ่นเทคโนโลยีใหม่ และบรษัิทยงัไดร้ว่มลงทนุในบริษัท เพียร ์พำวเวอร ์จ ำกดั ซึง่เป็น Fintech Startup ประกอบ
ธุรกิจหลกัเก่ียวกับกำรเป็นตวักลำงในกำรปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลออนไลน์ บริษัท เอไอ แล็บ จ ำกัด ที่ใหบ้ริกำร จัดท ำ 
ออกแบบ พฒันำ โปรแกรม คอมพิวเตอรแ์ละแอพพลิเคชั่นโดยใชเ้ทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence or AI) 
และบริษัท ครเีดน เอเชีย จ ำกดั ที่ใหบ้รกิำร e-Signature และ e-KYC นอกจำกนี ้บริษัทไดพ้ฒันำรูปแบบกำรจดัเก็บขอ้มลู
ใหม้ลีกัษณะเป็นแบบ Big Data เพื่อน ำมำใชว้ิเครำะหพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภค รวมทัง้ปรบัปรุงบรกิำรใหส้อดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภค  
 ส ำหรบักำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจไปในกลุม่ประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ AEC เพื่อรองรบักำร
เปิดเสรปีระชำคมเศรษฐกิจอำเซียน บรษัิทยงัคงด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อขยำยขอบเขตกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูทำงธุรกิจแก่
บรษัิท สถำบนักำรเงินในประเทศและตำ่งประเทศ ซึง่จะท ำใหเ้กิดกำรขยำยตวัทำงธุรกิจตอ่ไปในอนำคต 

 กลยุทธด์้านการจดัจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 แนวทำงในกำรด ำเนินกลยุทธ์นี ้คือ กำรเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยใหม้ำกที่สดุ และกลุ่มเป้ำหมำยตอ้งเขำ้ถึง
ประโยชนท์ี่จะไดร้บัอยำ่งแทจ้รงิจำกกำรใชบ้รกิำรขอ้มลูธุรกิจ รวมถงึกำรเขำ้ถึงช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยก็เป็นเรือ่งส  ำคญั ซึง่
บริษัทไดแ้บ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 2 แนวทำงหลกั คือ 1. กำรด ำเนินกำรใหลู้กคำ้กลุ่มเป้ำหมำยรูจ้ักผลิตภัณฑ์และ
บรกิำรของบรษัิทจำกช่องทำงตำ่ง ๆ ทัง้ออนไลน ์ไดแ้ก่ เว็บไซต ์โซเชียลมีเดีย และออฟไลน ์ไดแ้ก่ เอกสำรกำรขำย กำรเขำ้
รว่มงำนแสดงสนิคำ้ตำ่ง ๆ  2. กำรเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยโดยตรงผำ่นเครือ่งมือทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ จดหมำยที่สง่ตรงถึง
ลูกคำ้ (direct mail) และ จดหมำยตรงถึงลูกค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic direct mail)  กำรใช้พนักงำนขำยทำง
โทรศพัท ์(Telesales)  
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 เนื่องจำกปัจจบุนัมีผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตเป็นจ ำนวนมำกในกำรคน้หำขอ้มลูตำ่ง ๆ บรษัิทจึงได้ด  ำเนินกำรจดัท ำ Digital 
Marketing บนโซเชียล ไดแ้ก่ กำร Boost Post ใน Facebook กำรท ำ Search Engine Optimization เพื่อแนะน ำผลติภณัฑ์
และบริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงออนไลนต์่ำง ๆ ใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมำกที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวประสบ
ควำมส ำเรจ็เป็นอย่ำงดี มีลกูคำ้สนใจติดตอ่ผ่ำนช่องทำงตำ่ง ๆ เขำ้มำสอบถำมขอ้มลูและตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑข์องบรษัิท
ในท่ีสดุ 

กลยุทธด์้านส่งเสริมการขาย 
1. บรษัิทมีแนวทำงในกำรจดัท ำโครงกำร Referral Program เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหล้กูคำ้เก่ำบอกต่อลกูคำ้ใหม่

ที่ยงัไมเ่คยเขำ้มำใชบ้รกิำรผำ่นทำงแพลตฟอรม์ไลน ์(LINE) ซึง่เป็นหนึง่ใน Social Media Platform ที่มีคนใช้

มำกที่สดุในประเทศไทย เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยไดใ้นวงกวำ้งมำกยิ่งขึน้ รวมถึงสรำ้งควำม

นำ่เช่ือถือใหก้บับรษัิทอีกดว้ย 

2. กำรสง่พนกังำนฝ่ำยขำยเขำ้อบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัทกัษะกำรขำย กำรต่อรองทำงกำรคำ้ และ กำรวิเครำะห์

งบกำรเงินชัน้สงูนัน้ ท ำใหพ้นกังำนมีควำมรูแ้ละควำมสำมำรถในหนำ้ที่ นอกจำกนีย้งัเป็นกำรเสริมควำมรู ้

และ ควำมนำ่เช่ือถือตอ่ลกูคำ้เมื่อท ำกำรน ำเสนอบรกิำร 

3. บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดอตัรำ commission และ incentive ส ำหรบัพนกังำนขำยเป็นรำยบคุคลและรำยกลุ่ม 

ซึง่ช่วยกระตุน้ระยะเวลำกำรปิดยอดขำย และ กำรท ำงำนเป็นทีมดว้ย 

กลยุทธด์้านราคา 
บรษัิทไดก้ ำหนดรำคำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อให้

ลกูคำ้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำยมำกขึน้ หรือสำมำรถเลือกซือ้ตำมกำรใชง้ำนอย่ำงแทจ้ริง และเห็นว่ำกำรใช้ผลิตภณัฑห์รือบริกำร
ของบริษัทคุม้ค่ำต่อเงินที่เสียไป รวมถึงกำรจัดรำคำเพื่อสง่เสริมกำรขำยใหเ้กิดกำรทดลองใชส้  ำหรบัลกูคำ้ใหม่ และเมื่อ
ลกูคำ้ประทบัใจก็จะมีกำรบอกต่อถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำรของบริษัทอนัจะเป็นที่มำของลกูคำ้ที่เพิ่มขึน้อย่ ำงต่อเนื่องใน
อนำคต  
 นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมีแผนในกำรปรบัขึน้อตัรำคำ่บรกิำรระบบ Corpus X ซึง่เป็นเวอรช์ั่นใหมข่องระบบ Corpus ที่
มุง่เนน้ทำงดำ้น B2B Data Analytic เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิำรสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรวิเครำะหข์อ้มลูลกูคำ้   

ทำงดำ้นบรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดม้ีกำรจดักำรบรกิำรใหม่ ๆ โดยควบรวมหลำกหลำยบรกิำรแลว้
ขำยในแบบ Solution เพื่อใหล้กูคำ้เห็นถึงประโยชน ์คณุคำ่ของบริกำรไดช้ดัเจนมำกยิ่งขึน้ สง่ผลใหล้กูคำ้ตดัสนิใจซือ้ไดง้่ำย
ขึน้ และในมลูคำ่ที่สงู 

 ลักษณะลกูค้า 
 ลกูคำ้ในกลุม่บรษัิทเอกชนนัน้ถือสดัสว่นมำกที่สดุ รองลงมำคือ สถำบนักำรเงิน หนว่ยงำนรำชกำร และ กำรศกึษำ 
ทัง้นีบ้รษัิทยงัคงมุง่มั่นท่ีจะขยำยฐำนลกูคำ้ใหมใ่นกลุม่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มที่กระจำยตวัอยูท่ั่วประเทศ 
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3. การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

 การจัดหาและพัฒนาข้อมูลของบริษัท 
 เนื่องจำกบริษัทประกอบธุรกิจให้บริกำรและพัฒนำขอ้มูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยผ่ำนระบบ
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์ดงันัน้ ฐำนขอ้มลูของบรษัิทจะตอ้งมีควำมทนัสมยัและมีควำมนำ่เช่ือถือ ดว้ยเหตนุี ้ฐำนขอ้มลูจึงเป็น
องคป์ระกอบที่ส  ำคญัของบรษัิท ในปัจจบุนั บรษัิทมีแหลง่ขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ :  ขอ้มลูนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และงบกำรเงิน  
2. หนงัสอืพิมพ ์ :  ขอ้มลูขำ่วสำรจำกหนงัสอืพิมพท์ัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษชัน้น ำกวำ่ 20 ฉบบั โดยกำร

จดัเก็บขอ้มลูตำมช่ือบรษัิท และอตุสำหกรรม  
3. Payment Information : ระบบบรหิำรเครดิต ซึง่ผูใ้ชง้ำนสำมำรถน ำขอ้มลูอำยลุกูหนีเ้ขำ้ระบบเพื่อวิเครำะหค์ู่

คำ้ของตนเองได ้รวมถึงเป็นกำรแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหวำ่งสมำชิกดว้ยกนั เพื่อสรำ้งมลูค่ำใหก้บัขอ้มลูตอ่กำร
วิเครำะหเ์ครดิตลกูคำ้มำกขึน้  

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

นอกเหนือจำกขอ้มลูที่ไดร้บัจำกหนว่ยงำนรำชกำร 

 การจัดหาคอมพิวเตอร ์และอุปกรณท์างไอที  
 บรษัิทจดัใหม้ีอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละระบบซอฟตแ์วร ์และฮำรด์แวร ์ที่มีควำมทนัสมยัและมีจ ำนวนท่ีพอเพียงตอ่
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ที่ผ่ำนมำบริษัทจัดให้มีกำรเปรียบเทียบขอ้เสนอและรำคำของผูจ้ัดจ ำหน่ำยแต่ละรำย  เพื่อ
พิจำรณำคดัเลอืกขอ้เสนอที่ดีที่สดุ 

4. งานที่ยงัไม่ได้สง่มอบ  
 - ไมม่ี – 

 
 

 
ปัจจัยควำมเสี่ยง (ควำมเสี่ยงหลกั) เป็นปัจจัยที่บริษัทพิจำรณำเห็นว่ำอำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ

บรษัิท ทัง้นีค้วำมเสีย่งและควำมไมแ่นน่อนอื่นที่บรษัิทมิไดก้ลำ่วถึง จดัเป็นควำมเสีย่งที่ไม่มีนยัส  ำคญั หรอืเป็นควำมเสีย่งที่
บรษัิทไมอ่ำจคำดหมำยได ้

1. ความเสี่ยงในด้านความปลอดภยัของฐานข้อมูล 
  บรษัิทประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรขอ้มลู ขำ่วสำร ฐำนขอ้มลูถือเป็นสนิทรพัยท์ี่ส  ำคญัของบรษัิท ดงันัน้ หำกขอ้มลูของ
บรษัิทเกิดควำมเสยีหำยในดำ้นกำรสญูหำย หรอืกำรลกัลอบเขำ้ฐำนขอ้มลู (Hacking) เพื่อขโมยหรอืท ำลำยขอ้มลู หรอืจำก
กำรท่ีระบบเครอืขำ่ยของบรษัิทมีปัญหำ จะมีผลกระทบตอ่กำรใหบ้รกิำรและกำรด ำเนินงำนของบรษัิท  

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง (ความเสีย่งหลัก) 



 บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                                 

  16 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
  บริษัทก ำหนดเป็นนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูและกำรดแูลระบบเครือข่ำย 
บรษัิทมีกำรส ำรองขอ้มลูทกุวนัอยำ่งเป็นระเบียบและชดัเจน โดยจดัเก็บท่ีบรษัิท และที่ศนูยข์อ้มลูส ำรอง (Backup Site) ซึ่ง
ทัง้สองแห่งมีระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยอย่ำงรดักุม บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ที่ได้รบัอนุญำตและระดับกำรเข้ำถึง
ฐำนขอ้มลูอย่ำงชัดเจน มีกำรใช้ Access Card ที่ใชไ้ดเ้ฉพำะในแต่ละชัน้ โทรทศันว์งจรปิด กำรพิมพล์ำยนิว้มือรหสัผ่ำน 
(Finger Scan) ในกำรบนัทกึกำรเขำ้-ออกทกุครัง้ เป็นตน้ 

บริษัทยงัมีกำรตรวจสอบ ปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนทัง้ในดำ้นเครือข่ำย ฮำรด์แวร ์และซอฟตแ์วรอยู่ตลอดเวลำ 
โดยจดัใหม้ีเจำ้หนำ้ที่รบัผิดชอบดแูลกำรท ำงำนของระบบ เพื่อควบคมุไมใ่หร้ะบบเครอืข่ำยของบรษัิทขดัขอ้ง รวมถึงปอ้งกนั
ไม่ใหม้ีกำรลกัลอบเขำ้ระบบหรือฐำนขอ้มลูของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทไดต้ิดตัง้ Firewall ซึง่เป็นระบบมำตรฐำนสำกลใน
กำรปอ้งกนักำรลกัลอบเขำ้ระบบหรอืฐำนขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุำตของบคุคลภำยนอก ซึง่ที่ผ่ำนมำบริษัทยงัไมเ่คยประสบ
กบัเหตกุำรณด์งักลำ่ว 

ในปี 2551 บริษัทไดเ้ริม่เขำ้สูโ่ครงกำรควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศ และไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนระบบบรหิำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่ นคงปลอดภัยสำรสนเทศ Information Security Management System (ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2005 จำก บริษัท บโูร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั เมื่อเดือนมิถนุำยน 2552 ปัจจุบนับริษัทได้
มีกำรปรบัปรุงและผำ่นกำรรบัรองเป็นมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 โดยมีกำรสอบทำนมำตรฐำนดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาขอ้มูลจากภาครัฐ 
ปัจจบุนัขอ้มลูหลกัที่บรษัิทน ำมำใชใ้นกำรพฒันำบรกิำรต่ำง ๆ ของบรษัิท เป็นขอ้มลูพืน้ฐำนท่ีไดร้บัจำกหนว่ยงำน

ภำครฐั  ไดแ้ก่ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์โดยบริษัทน ำขอ้มูลพืน้ฐำนดังกล่ำวมำพัฒนำเป็นขอ้มูลเชิง
ประยุกต ์เพื่อน ำไปใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรพึ่งพำขอ้มูลจำกภำครฐั อำจมีผลกระทบต่อบริกำรของ
บริษัทในหลำยดำ้น ไดแ้ก่ ควำมถกูตอ้งและควำมทนัสมยัของขอ้มลู กำรท่ีไม่ได้กำรสนบัสนนุขอ้มลูจำกหน่วยงำนของรฐั 
เป็นตน้ 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง  
บรษัิทไดม้ีกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐัอยำ่งใกลชิ้ด ทัง้ในดำ้นกำรช่วยกนัตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลูที่ไม่

ถกูตอ้ง เป็นกำรช่วยท ำใหข้อ้มลูของทำงรำชกำรมีควำมถกูตอ้งทนัสมยัอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนัน้  บริษัทยงัด ำเนินกำรหำ
แหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ ไดแ้ก่ กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ ์กำรวิจยัและแบบสอบถำม
ตำ่ง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้พฒันำขอ้มลูออกไปในเชิงประยกุต ์และวิเครำะหเ์ชิงลกึมำกกวำ่กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูทั่วไป 

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขนั 
เนื่องจำกปัจจบุนัเป็นยคุของขอ้มลูข่ำวสำร กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูผำ่นอินเตอรเ์น็ตมีกำรขยำยวงกวำ้งอย่ำงรวดเร็ว มี

ควำมเป็นไปไดว้ำ่อำจมีผูป้ระกอบกำรรำยอื่น เขำ้มำใหบ้รกิำรที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักำรใหบ้รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรของบรษัิท 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
บรษัิทตระหนกัถึงประโยชนข์องผูใ้ชข้อ้มลูเป็นหลกั จำกประสบกำรณท์ี่บรษัิทใหบ้รกิำรขอ้มลูธุรกิจมำกกวำ่ 20 ปี 

ประกอบกับบริษัทมีแผนงำนกำรวิจยัและพฒันำขอ้มลูอย่ำงเป็นรูปแบบและต่อเนื่อง พรอ้มทัง้มีกำรพฒันำบคุลำกรของ
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บรษัิทในดำ้นกำรอบรมหลกัสตูรตำ่ง ๆ กำรเดินทำงไปดงูำนและเทคโนโลยีตำ่ง ๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยน ำมำ
ปรบัปรุงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจและกลยทุธข์องบรษัิท เพื่อสรำ้งมลูคำ่เพิ่มใหแ้ก่บรกิำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี นอกจำกนัน้ บริษัทยงัไดร้บักำรสนบัสนนุจำกพนัธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นบรษัิทที่ ใหบ้ริกำร
ขอ้มลูธุรกิจชัน้น ำของโลก ในกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรูท้ำงดำ้นธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อน ำควำมรูใ้หม่ ๆ มำพฒันำ
บรกิำรของบรษัิทในเชิงประยกุตต์อ่ไป 

4. บริษัทตอ้งพึ่งพาผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายบริหารอาวุโส และธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ หากบริษัท
ไมส่ามารถรักษาบุคลากรเหลา่นี้ หรือไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมมาแทนได ้

  ในปัจจุบนับริษัทบริหำรงำนโดยกลุ่มผูบ้ริหำรและพนกังำนอำวุโสจ ำนวนหนึ่ง  ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนที่ยำวนำนในบริษัท ซึง่เป็นกำรยำกที่จะหำบคุคลมำทดแทนได  ้ดงันัน้หำกบริษัทตอ้งสญูเสียบคุลำกรอำวโุส และไม่
สำมำรถหำบคุลำกรใหมท่ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสมอยำ่งเพียงพอมำทดแทนไดท้นัทว่งที อำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสในทำงธุรกิจของบรษัิท 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
            บริษัทเช่ือว่ำกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง และควำมส ำเรจ็โดยสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของบริษัทท่ีจะรกัษำ
บุคลำกรที่มีคุณสมบตัิ และมีประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำร กำรขำย กำรตลำด และกำรผลิต รวมถึงควำมสำมำรถที่จะ
ฝึกอบรมพนกังำน เพื่อใหส้ำมำรถปฏิบตัิงำนดำ้นกำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษัทไดอ้ย่ำงมีประสิท ธิภำพ 
โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรอบรมและสนบัสนนุกำรเรยีนรูอ้ยำ่งตอ่เนื่อง 

5. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรหลกัของบริษัทเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทำงธุรกิจและขอ้มลูของนิติบคุคล แต่ผลติภณัฑแ์ละ
บรกิำรบำงสว่นเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น รำยละเอียดของผูถื้อหุน้และกรรมกำรของนิตบิคุคล บรษัิทจึงมีหนำ้ที่ตอ้งเก็บ
รวบรวม ใชเ้ปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล”)  ซึ่งมีกำรเลื่อนกำรใชบ้งัคบับำงบทบญัญัติออกไปใหม้ีผลใช้
บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุำยน 2564 กำรไมป่ฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล อำจก่อใหเ้กิดควำมรบัผิดทำงแพ่ง 
ทำงอำญำ และทำงปกครองได ้

 แมว้ำ่ปัจจุบนัยงัไม่มีกำรออกหลกัเกณฑแ์ละก ำหนดมำตรฐำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล บรษัิทตระหนกัถึงควำมเสีย่งและผลกระทบเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล บรษัิทจึงจดัให้
มีมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วตอ่ไป 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยง 
 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบของบรษัิทเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช ้เผยแพร ่และประมวลผล
ขอ้มลูทำงธุรกิจและขอ้มลูสว่นบคุคล ตลอดจนประเมินผลกระทบอนัอำจเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูซึง่เก่ียวขอ้งกบัข้อมลู
สว่นบคุคล 

 บริษัทไดป้รบัปรุงนโยบำย ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบักำรใหบ้รกิำรขอ้มลู ขอ้สญัญำ และระเบียบของบรษัิท
เก่ียวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร ่และประมวลผลขอ้มูลทำงธุรกิจและขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนก ำหนดมำตรกำร
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คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเพิ่มเติม รวมถึงแต่งตัง้เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลสว่นบคุคล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกบักำร
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิทเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย และสอดคลอ้งกบักฎหมำย 

 
 
ทรัพยส์ินถาวรหลกั  
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไมม่ีที่ดินเป็นของตนเอง โดยอำคำรส ำนกังำนเช่ำพืน้ท่ีจำกบรษัิท ทนุศรสียำม จ ำกดั เพื่อเป็นท่ีท ำกำร
ส ำนกังำนตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 8, 9 และ 28 อำคำรเอ็มเอส สยำม มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 1,211.00 ตำรำงเมตร  นอกจำกนี ้บรษัิทไดเ้ช่ำพืน้ที่
เพื่อใชเ้ป็นศนูยข์อ้มลูส ำรอง (Backup site)  ตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 2 อำคำร B2 ถนนเจรญินคร มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 96 ตำรำงเมตร 

ก. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 ทรพัยส์นิถำวรของบรษัิท และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย : พนับำท) 
สินทรัพย ์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

สว่นปรบัปรุงอำคำร 24,734 เจำ้ของ 
อปุกรณส์ ำนกังำน 12,056 เจำ้ของ 
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 84,156 เจำ้ของ 
ยำนพำหนะ 14,375 เจำ้ของ 
สนิทรพัยร์ะหวำ่งติดตัง้ 347 เจำ้ของ 

รวม 135,668  
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (91,122)  

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 44,546  
 
ข. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
  (หนว่ย : พนับำท) 

สินทรัพย ์ มูลค่าทางบัญช ี ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 162,587 เจำ้ของ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะหวำ่งพฒันำ 6,178 เจำ้ของ 

รวม 168,765  
หกั คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสม (129,861)  

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี 38,904  
 
 
 
 
 

4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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นโยบายเงนิลงทุนของบริษัท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทมีเงินลงทนุตำมรำยละเอียดขำ้งลำ่งดงันี ้

 เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่ บริษัท เอบิคส ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 150,000,000 บำท และถือ
หุน้โดยบริษัท ในอตัรำรอ้ยละ 20 บริษัทรว่มแห่งนี ้ไดจ้ดทะเบียนจัดตัง้กับกระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 9 ธันวำคม 
2551 เป็นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้มำโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด ำเนินธุรกิจทำงดำ้นอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่รวมถึงกำรลงทนุในที่ดิน 
อำคำรส ำนกังำน เพื่อใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้และลกูคำ้ทั่วไปเช่ำพืน้ท่ี ตลอดจนด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรอำคำร  

 เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ ไดแ้ก่ บริษัท บิซิเนส อินฟอรเ์มชั่น จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ 
และถือหุน้โดยบริษัท ในอตัรำรอ้ยละ 50 เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้มำโดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรใหบ้ริกำรขอ้มูลเพื่อกำร
ตดัสินใจทำงธุรกิจผ่ำนซอฟตแ์วรแ์ละแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนโซลูชั่นส ำหรบัผูป้ระกอบกำรและสถำบัน
กำรเงิน  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บำท และถือหุน้โดย
บรษัิท ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 บรษัิทยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 5 มกรำคม 2560  

 เงินลงทนุในบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท และถือ
หุน้โดยบรษัิท ในอตัรำรอ้ยละ 99.99 บรษัิทยอ่ยไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้กบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 22 มีนำคม 2549  

 เงินลงทนุในหุน้สำมญัของบรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 250,000,000 บำท และถือหุน้โดย
บรษัิท ในอตัรำรอ้ยละ 12.25  และมีนำยมินทร ์อิงคธ์เนศ ซึง่เป็นกรรมกำรของบรษัิท ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิท
ดงักลำ่วดว้ย บริษัทแห่งนีป้ระกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรใหบ้รกิำรขอ้มลูเครดิตบโูรแก่สถำบนักำรเงินและประชำชน
ทั่วไป 

 เงินลงทุนในหุน้สำมญัของบริษัท อีคำรท์สตูดิโอ จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 14,612,190 บำท และถือหุน้โดยบริษัท 
ในอตัรำรอ้ยละ 16.71 บริษัทแห่งนีป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริกำรออกแบบพฒันำและใหค้  ำปรกึษำทำงดำ้นระบบ Web-
Based Application และระบบ Enterprise Location- Based Application แบบครบวงจร 

 เงินลงทนุในหุน้สำมญัของบริษัท เพียร ์พำวเวอร ์จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 14,900,000 บำท และถือหุน้โดยบริษัท 
ในอตัรำรอ้ยละ 10 บรษัิทแหง่นี ้ประกอบธุรกิจหลกัเป็นตวักลำงในกำรปลอ่ยสนิเช่ือสว่นบคุคล และ SMEs ออนไลน ์ท่ี
ใหผู้กู้เ้ช่ือมตอ่โดยตรงกบันกัลงทนุ 

 เงินลงทุนในหุน้สำมัญของบริษัท เอไอ แล็บ จ ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บำท และถือหุน้โดยบริษัท ใน
อตัรำรอ้ยละ 19  โดยมีนำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมกำรของบรษัิท ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบรษัิทดงักลำ่วดว้ย 
บรษัิทแหง่นีป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิำร จดัท ำ ออกแบบ พฒันำ โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละแอพพลเิคชั่นโดยใชเ้ทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ) 

 เงินลงทุนในหุน้ของบริษัท ครีเดน เอเชีย จ ำกดั โดยมีทนุจดทะเบียน 1,405,000 บำท และถือหุน้โดยบริษัท ในอตัรำ
รอ้ยละ  10  บริษัทแห่งนีป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริกำร ระบบลำยเซ็นออนไลน ์(eSignature) และระบบพิสจูนแ์ละยืนยนั
ตวัตนทำงดิจิตอล 
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ในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ บรษัิทไมม่ีคดีขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคญัอื่น 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลกัทรพัยข์องบรษัิท  

ทนุจดทะเบียน   82,050,550 บำท  
แบง่ออกเป็นทนุที่ออกและช ำระแลว้  82,050,550 บำท 
มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ   0.10 บำท 
ชนิดและจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยแลว้  หุน้สำมญั จ ำนวน 820,505,500 หุน้ 
ในปี 2563 บรษัิทมีกำรเรยีกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 30 กรกฎำคม 2563 

 
7.2  ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2564 ประกอบดว้ย  

ล ำดบั ช่ือผูถื้อหุน้ จ ำนวนหุน้ % กำรถือหุน้ 
1 CTOS DIGITAL SDN  BHD. 164,101,100 20.00 
2 บรษัิท กลุม่แอดวำนซ ์รเีสริช์ จ ำกดั* 134,688,000 16.42 
3 นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ* 89,272,900  10.88 
4 บรษัิท ดนั แอนด ์แบรดสตรที อินเตอรเ์นชนัแนล จ ำกดั 71,250,000 8.68 
5 นำยวศิณ ุสกุลุพิเชฐรตัน ์ 61,574,300 7.50 
6 บรษัิท ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 32,845,000 4.00 
7 บรษัิท แพน แปซิฟิค คอนซลัแตนท ์จ ำกดั* 30,484,000 3.72 
8 นำงปรญิญำ ขนัเจรญิสขุ 22,000,000 2.68 
9 UBS AG LONDON BRANCH 18,513,400 2.26 
10 นำยฮำรกิชิน ทนัวำนี 18,000,000 2.19 
11 ผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอื่น ๆ 177,776,800 21.67 

รวมทัง้สิน้ 820,505,500 100.00 
* นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ ถือหลกัทรพัยใ์นนำมตนเอง และถือหลกัทรพัยผ์่ำนนิติบคุคล 2 บรษัิท คือ บรษัิท กลุม่แอดวำนซ ์รเีสิรช์ จ  ำกดั บรษัิท 
แพน แปซิฟิค คอนซลัแตนท ์จ ำกดั รวมหลกัทรพัยท์ี่ถือ คิดเป็นรอ้ยละ 31.02   

 
7.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ไมม่ี  
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวม
หลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคล อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทอำจจะก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำที่นอ้ยกว่ำอตัรำที่ก ำหนด
ขัน้ตน้ได ้หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งน ำเงินก ำไรสทุธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ตอ่ไป โดยกำรจ่ำยเงินปันผลตอ้งไมเ่กินกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำรที่มีประสบกำรณใ์นดำ้นต่ำง ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 11 
ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร  4 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 36 และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
รอ้ยละ 64 ในจ ำนวนนีม้ีกรรมกำรอิสระ 5 ทำ่น (คิดเป็นรอ้ยละ 45 มำกกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ) ประวตัิของผู้
ด  ำรงต ำแหนง่คณะกรรมกำรบรษัิทปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1 

1. นำยบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 

2. นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ   กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 

3. นำยอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์   กรรมกำรอิสระ และรองประธำนกรรมกำร 

4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 

5. นำยประยรู รตันไชยำนนท ์  กรรมกำร 

6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 

7. นำยเดนนิส โคลนิ มำรต์ิน   กรรมกำร 

8. นำงสำวกลัยพลัญ ์บรูณำรมย ์  กรรมกำร 

9. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอรแ์มน  กรรมกำรอิสระ 

10. นำงสำวสธีุรำ ศรไีพบลูย ์  กรรมกำรอิสระ 

11. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน ์  กรรมกำรอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทน 
 นำยบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ หรือนำยมินทร ์อิงค์ธเนศ หรือนำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช หรือนำยประยูร      
รตันไชยำนนท ์กรรมกำรสองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือรว่มกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและ
ระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ที่ท่ีส  ำคญัได ้ดงันี ้

1. จดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบรษัิท 

2. จดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทอย่ำงนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ และจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 1 ครัง้ โดยไดป้ระชมุเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2563 

3. จัดใหม้ีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ และน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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4. คณะกรรมกำรบรษัิทอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึง่หรอืหลำยคน หรอืบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอยำ่ง
หนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจ
มอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข
บคุคลที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอือ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
  ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทอำจมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริหำร มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำร
ปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ โดยมีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบรหิำร 
ซึ่งกำรมอบอ ำนำจนั้นต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้มีสว่นไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนอ์ื่นใดท ำกบับรษัิท หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
  คณะกรรมกำรไดอ้นมุตัิระดบัอ ำนำจอนมุตัิ โดยก ำหนดระดบัอ ำนำจด ำเนินกำรไปยงัฝ่ำย
จดักำรในเรือ่งตำ่ง ๆ อำทิ  
- กำรลงทุนทำงกำรเงิน กำรกูย้ืมเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินกูก้ับสถำบนั ส ำหรบัยอดเงินที่เกินกว่ำ 20 

ลำ้นบำทขึน้ไป ตอ้งขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
- กำรลงทุน/ร่วมทุนในธุรกิจ  ส ำหรับยอดเงินที่ เกินกว่ำ 35 ล้ำนบำทขึน้ไป  ต้องขออนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบรษัิท 
- กำรอนุมัติกำรจัดซือ้ จัดหำ สินค้ำและบริกำร รวมถึงทรพัย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินงำนภำยใตง้บประมำณที่ไดร้บัอนุมัติ (กรณีกำรรบัรูท้ำงบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำย) เวน้แต่กรณีใช้
งบประมำณ เกินวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิเกินกวำ่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป ตอ้งขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 

- ส ำหรบัอตัรำก ำลงัคนประจ ำปี ตอ้งขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบรษัิท ควบคมุก ำกบัดแูลกำรบรหิำร

และกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัมอบหมำย เว้นแต่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนกำรด ำเนินกำร อนัไดแ้ก่ 
เรือ่งที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออก
หุน้กู ้กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นที่ส  ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้ หรือ
รบัโอนกิจกำรของบรษัิทอื่นมำเป็นของบรษัิท กำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัมีขอบเขต หนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัิตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรท ำรำยกำรที่
เก่ียวโยงกนั และกำรซือ้หรอืขำยทรพัยส์ินที่ส  ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

6. พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ผูจ้ดักำรใหญ่ และคณะกรรมกำรอื่น
ตำมควำมเหมำะสม 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
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8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท 
หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือ
เป็นกรรมกำรของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็น
กำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

9. กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบโดยไม่ชกัชำ้ หำกมีสว่นไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญำที่
บรษัิทท ำขึน้ หรอืถือหุน้ หรอืหุน้กูเ้พิ่มขึน้ หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

นิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทไดก้ ำหนดไว ้เทียบเท่ำกบัขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ดงันี ้

กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมเห็น โดยมีคณุสมบตัิในวำระกำรด ำรง
ต ำแหนง่ ดงันี ้

1. เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุน้ของบรษัิทได ้แตต่อ้งไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

2. เป็นกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำนในบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

3. เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยบรหิำร และผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุ 

4. ตอ้งไม่เป็นญำติสนิท หรือเป็นบคุคลซึ่งรบัหรือมีผลประโยชน ์รว่มกบัผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุ 
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5. เป็นผูซ้ึง่ไมม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีสำระส ำคญักบับรษัิทซึง่สำมำรถมีอิทธิพลต่อกำรแสดงควำมเห็น
ที่เป็นอิสระ 

6. ตอ้งไมเ่ป็นลกูจำ้ง หรอืพนกังำนที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำในชว่งสองปีก่อนด ำรงต ำแหนง่ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นมุตัิจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวนัที่ 24 
ตุลำคม 2546 และมีกำรทบทวน และด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อใหค้รอบคลมุหนำ้ที่กำรก ำกับควำมเสี่ยง โดยกำรสอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk 
Management) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และสนบัสนนุคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่งของบรษัิท
ในภำพรวม เมื่อวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2564  

กรรมกำรตรวจสอบแตง่ตัง้จำกกรรมกำรซึง่มคีณุสมบตัติำมที่กฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
ปัจจุบนัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด 4 ท่ำน และ 1 ทำ่น มีควำมรูด้ำ้นบญัชีและกำรเงิน ทัง้นี ้ทกุทำ่น
ยงัด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรอิสระของบรษัิทดว้ย ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ประวตัิของผูด้  ำรงปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรตัน ์  ผูจ้ดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้รษัิทมกีำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ยหรอืเลกิจำ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้รษัิทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยห์รอื
กฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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4. สอบทำนและอนมุตัิกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถึงนโยบำยและขัน้ตอนปฏิบตัิในกำรระบ ุกำรจดัล ำดบั กำร
จดักำร กำรตดิตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่งส ำคญัทำงธุรกิจ 

5. สอบทำนและอนมุตัิเกณฑร์ะดบัควำมเสีย่งที่บรษัิทยอมรบัไดเ้ป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจวำ่สอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจของบรษัิท 

6. สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่งที่ส  ำคญัและมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งซึง่จดัท ำโดยฝ่ำยบรหิำร เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ควำม
เสีย่งเหลำ่นีไ้ดร้บักำรจดักำรใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรบัได  ้

7. สอบทำนใหบ้รษัิทมีระบบกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติ ตลอดจนกำรด ำเนินกำรให้
พนกังำนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตำ่ง ๆ สำมำรถใหข้อ้มลูในเรือ่งทีต่นเป็นกงัวลเก่ียวกบัควำมไมเ่หมำะสมของ
รำยงำนทำงกำรเงินหรอืเรือ่งอื่น ๆ ไดอ้ยำ่งมั่นใจ ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวำ่ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดจะไดร้บักำรสอบสวน
ขอ้เท็จจรงิอยำ่งเป็นอิสระและมีกำรติดตำมทีเ่หมำะสม 

8. ด ำเนินกำรตรวจสอบพฤตกิำรณอ์นัควรสงสยัวำ่กรรมกำร ผูจ้ดักำรหรอืบคุคลซึง่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทไดก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึง่ผูส้อบ
บญัชีไดต้รวจพบและรำยงำนใหท้รำบ และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และผูส้อบบญัชีทรำบภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้พฤติกำรณอ์นัควรสงสยัที่ตอ้งแจง้
และวิธีกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัพฤตกิำรณด์งักลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ 

9. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง หำกพบหรอืมีขอ้สงสยัวำ่มีรำยกำรหรอืกำร
กระท ำดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน
เวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่งเห็นสมควร 

(1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
(2) กำรทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ 

ประเทศไทยหรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
10. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่งใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบอยำ่ง

นอ้ยปีละ 4 ครัง้ 
11. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เลอืกกลบัเขำ้มำใหม ่ตลอดจนเลกิจำ้ง บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และเสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ี
ฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

12. ในกำรปฏิบตังิำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ทีใ่หค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง มีอ ำนำจเชิญใหฝ่้ำย
จดักำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเหน็ รว่มประชมุ หรอืสง่เอกสำรตำมที่เห็นวำ่
เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 
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13. ในกำรปฏิบตังิำนตำมขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง มอี  ำนำจวำ่จำ้งที่
ปรกึษำ หรอืเชิญบคุคลทีม่ีควำมรูค้วำมสำมำรถ เพื่อใหค้วำมเห็น หรอืค ำแนะน ำ เพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนตำม
ควำมจ ำเป็น 

14. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวำ่รำยงำนดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

15. พิจำรณำสอบทำนนโยบำยและมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บรษัิทไดป้ฏิบตัิ
ตำมภำระหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

16. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท ซึง่
รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง  

17. พิจำรณำสอบทำนของกฎบตัรนีเ้ป็นประจ ำทกุปีและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิเปลีย่นแปลง
หำกมคีวำมจ ำเป็น 

18. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษัิทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ก ำกบัควำมเสีย่ง ในกรณีทีม่ีกำรเปลีย่นแปลงหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบัควำมเสีย่ง ใหบ้รษัิท
แจง้มติเปลีย่นแปลงหนำ้ที่ และจดัท ำรำยช่ือและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำกบั
ควำมเสีย่ง ที่มีกำรเปลีย่นแปลงตำมแบบทีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และน ำสง่ตอ่ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำ
กำร นบัแตว่นัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว โดยวิธีกำรตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรรำยงำนโดย
ผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรบัปี 2563 
ล ำดบั คณะกรรมการตรวจสอบ จ ำนวนกำรประชมุ (ครัง้)  จ ำนวนกำรเขำ้รว่มประชมุ (ครัง้) 

1 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ 4 4 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน   4 4 
3 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ 4 4 
4 ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน ์ 4 4 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นุมตัิจัดตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเมื่อวันที่  13 พฤศจิกำยน 2557 และมีกำรทบทวน ด ำเนินกำรแก้ไข และปรับปรุงเนื ้อหำกฏบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุำยน 2563 

 คณะกรรมการสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่งตั้งจำกกรรมกำรซึ่งมีคุณสมบัติ เหมำะสม ปัจจุบัน
ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนทัง้หมด 4 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

(ประวตัิของผูด้  ำรงต ำแหนง่ปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรตัน ์ ผูจ้ดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรสรรหำ 
1.1   ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุยอ่ย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 
1.2   พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรบรษัิทท่ีครบวำระ 
และ/หรอื มีต  ำแหนง่วำ่งลง และ/หรอื แตง่ตัง้เพิ่ม 
1.3   ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

2. กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
  2.1   ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำร

ชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 
2.2   พิจำรณำค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นรำยบุคคล โดยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำควำม
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เหมำะสมกบัภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและ
น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 
2.3   ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 

3. หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำ  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสรรหำบุคคลเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตั้ง
กรรมกำรรำยใหม่พิจำรณำจำกองคป์ระกอบ และคณุสมบตัิที่สอดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด, พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 รวมถึงขอ้บงัคบับริษัท โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board 
Diversity)  ก ำหนดใหเ้พศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรูค้วำมสำมำรถ   ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มีภำวะควำมเป็นผูน้  ำ วิสยัทศันก์วำ้งไกล อนัเป็นประโยชนต์อ่
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนโยบำยว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยใน
โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษัิท (Board Diversity) และจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดและ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะและควำมจ ำเป็นที่ยงัขำด 
รวมถึงคุณสมบตัิที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธ์
ทำงธุรกิจของบริษัท ส ำหรบักำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองคป์ระกอบเพิ่มเติมใน
ดำ้นผลกำรปฏิบตัิงำนที่ผ่ำนมำ กำรใหข้อ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนิน
กิจกำรของบรษัิท โดยมีกระบวนกำรท่ีโปรง่ใส สรำ้งควำมมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน ส ำหรบัปี 2563 

ล าดับ 
คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนการประชุม 
(คร้ัง) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม 
 (คร้ัง) 

1 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ 3 3 
2 นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน   3 3 
3 นางสาวสธีุรา ศรไีพบลูย ์ 3 3 
4 ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน ์ 3 3 
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คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 คณะกรรมกำร บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ไดอ้นมุตัิจดัตั้งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เมื่อวนัที่ 
14 กุมภำพนัธ ์2561 และมีกำรทบทวน ด ำเนินกำรแกไ้ข และปรบัปรุงเนือ้หำกฏบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล เพื่อให้
สอดคลอ้งและครอบคลมุกบัหลกัเกณฑ ์รวมถึงขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำง ๆ มำกขึน้ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 
2563  

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแต่งตัง้จำกกรรมกำรซึ่งมีคณุสมบตัิเหมำะสม ปัจจุบนัประกอบดว้ยคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล ทัง้หมด 3 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

 
(ประวตัิของผูด้  ำรงต ำแหนง่ปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

เลขานกุารคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 นางสำวธิดำ ลิม่ทองวิรตัน ์ ผูจ้ดัการอำวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ขึน้เพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรบริษัท ด้ำนบรรษัทภิบำล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำม
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้เพื่อเป็นกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม ควำมเช่ือมั่นใหก้ับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย      
ทกุภำคสว่น โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั ท่ีเหมำะสมกบับริษัท ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและ
ข้อบังคับของหน่วยงำนที่ท  ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ได้แก่ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อเสนอคณะกรรมกำรอนมุตัิ 

2. พิจำรณำทบทวน และปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำร
ทุจริตคอรร์ปัชันอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกับแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจน
กฎหมำย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ และธุรกิจของบรษัิท 

3. ก ำกบั ดแูล และใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำน ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ีผล
ในทำงปฏิบตัิและมีควำมตอ่เนื่อง 
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4. เสนอแนะขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมกำรผูบ้ริหำรและ
พนกังำนของบรษัิท 

5. แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนนุงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไดต้ำมควำมเหมำะสม 
6. ปฏิบตัิงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

กำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ส ำหรบัปี 2563 

ล าดับ คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
จ านวนการประชุม 

(คร้ัง) 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม 

 (คร้ัง) 
1 นายอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์ 1 1 
2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช   1 1 
3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล 1 1 

8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำร บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด 5 ท่ำน  
ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้ 

 

(ประวตัิของผูด้  ำรงต ำแหนง่ปรำกฎใน เอกสำรแนบ 1) 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
 คณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่ในกำรบริหำรงำนในเรือ่งเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติและก ำหนดนโยบำย 
แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง  ๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิและ/หรือใหค้วำม
เห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญัได ้ดงันี ้

1. พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ฝ่ำยจัดกำรเสนอ ก่อนที่จะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ ทัง้นี ้ ใหร้วมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อทรำบในท่ีประชมุครำวตอ่ไป 

2. อนุมัติกำรใช้จ่ำย ตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบริษัท (Level of Authorization) ที่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 
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3. อนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุท่ีส  ำคญั ๆ ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้  

4. เป็นคณะที่ปรกึษำใหฝ่้ำยจดักำรในเรื่องเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล และ
ดำ้นกำรปฏิบตัิกำรอื่น ๆ 

 

ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรจะไมร่วมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่อำจมีควำมขดัแยง้ หรอืรำยกำรใดที่
คณะกรรมกำรบริหำร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัคณะกรรมกำรบรหิำรมีสว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะ
ดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว
ตำมที่ขอ้บังคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนิน
ธุรกรรมกำรคำ้ปกติทั่วไปของบรษัิทท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไวช้ดัเจนแลว้ 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีมติแต่งตัง้ นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนกุำรบริษัท โดยประวตัิ
ของผูด้  ำรงต ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบรษัิทปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดพ้ิจำรณำจำกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร

และกำรท ำงำนของกรรมกำร รวมถึงประเภทค่ำตอบแทน วิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และจ ำนวนค่ำตอบแทนกรรมกำร 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ ควำมตัง้ใจของกรรมกำร ประเภทและขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด และคู่
แขง่ขนั โดยที่คำ่ตอบแทนดงักลำ่ว ตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอที่จะจงูใจและรกัษำกรรมกำรที่มีคณุภำพไว ้
โดยมีประเภทของคำ่ตอบแทน คือ คำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และสทิธิประโยชนอ์ื่น เป็นตน้  

อย่ำงไรก็ตำมหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง ได้มีกำรพิจำรณำโดยประธำน
กรรมกำรบริหำร และผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทประกอบดว้ย รวมถึงใหส้อดคลอ้งกับหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
หมำยเหต ุ    ปี 2563 คำ่เบีย้ประชมุ 

- ส ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำร      ครัง้ละ 5,000  บำท  
- ส ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน   ครัง้ละ 5,000  บำท 
- ส ำหรบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล   ครัง้ละ 5,000 บำท 
- สทิธิประโยชนอ์ื่น      ไมม่ี 

 
ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
 คำ่ตอบแทนรวมของคณะกรรมกำรบรหิำร ทีไ่ดร้บัจำกบรษัิทในรูปแบบเงินเดือนและโบนสั 
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8.5  บุคลากร (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
 จ ำนวนพนกังำนของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวัสดกิาร 

 กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 

 กำรประกนัภยักลุม่ (ประกอบไปดว้ย ประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหต ุและประกนัสขุภำพ) 

 กองทนุประกนัสงัคม 

 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

 เงินชว่ยเหลอืงำนแตง่งำน 

 เงินชว่ยเหลอืงำนศพ 

 เงินเยี่ยมไข ้เยี่ยมคลอด 

 โบนสั (Performance Bonus) 

 
นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน   
 บริษัทด ำเนินกำรโดยยึดถือนโยบำยดำ้นสขุภำพอนำมยัควำมปลอดภยัของพนกังำน (ตลอดจนผูค้ำ้ช่วงและ
ผูร้บัเหมำ) และปกปอ้งสภำพแวดลอ้มอยำ่งเครง่ครดั บรษัิทใหค้วำมส ำคญัตอ่นโยบำยดำ้นนีเ้ทียบเทำ่เป้ำหมำยในกำร
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ด ำเนินธุรกิจดำ้นอื่น ๆ ของบริษัท  ซึง่ผูบ้รหิำรตำมสำยงำนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยนีใ้หเ้ป็นไป
อยำ่งตอ่เนื่องและมีประสทิธิภำพ 

พนักงำน (ตลอดจนผูค้ำ้ช่วงและผูร้บัเหมำ) ทุกคนจะตอ้งถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนโยบำยดำ้นสุขภำพ
อนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดลอ้ม โดยใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎหมำยของกรมสวสัดิกำรและคุม้ครอง
แรงงำนไดว้ำงไว ้ ซึง่มีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยในการท างาน 
- ปอ้งกนัไมใ่หพ้นกังำนเกิดกำรเจ็บป่วยอนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำนในทกุกรณี 
- สง่เสริมใหพ้นกังำนมีสขุภำพอนำมยัที่ดี และไม่ท ำกำรใดที่เป็นผลรำ้ยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลกูคำ้และ

ผูร้บัเหมำ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
- ดแูลสถำนท่ีท ำงำนใหถ้กูสขุลกัษณะ และมีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

2. นโยบายด้านความปลอดภยั 
- ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะที่สรำ้งควำมปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงำนและบุคคลที่เก่ียวขอ้งลูกคำ้และ

ประชำชน 
- ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุเหตบุำดเจ็บ และควำมเจ็บป่วย เนื่องจำกกำรท ำงำนดว้ยควำมรว่มมืออย่ำงจรงิจงัของ

พนกังำนทกุคน 
- ดแูลและติดตำมสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัอยูเ่สมอ  
3. นโยบายด้านสภาพแวดล้อม 
- ปฏิบตัิตอ่สภำพแวดลอ้มดว้ยควำมรบัผิดชอบที่มีตอ่มำตรฐำนตลอดจนปรบัปรุงกำรปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดผล

ดีตอ่สิง่แวดลอ้ม อยำ่งตอ่เนื่อง 
- สง่เสริมและสนบัสนนุใหพ้นกังำนทกุคน เกิดควำมห่วงใยและเคำรพต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนเนน้ใหเ้ห็น

วำ่ภำระหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิอนัสมควรนัน้ เป็นควำมรบัผิดชอบของพนกังำนทกุคน 

นโยบายการอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
บริษัทไดมุ้ง่เนน้เสริมสรำ้งคณุภำพของบคุลำกรใหท้ ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ โดยมีนโยบำยพฒันำ

บคุลำกร โดยบคุลำกรแต่ละคนจะไดร้บักำรฝึกอบรมเพิ่มศกัยภำพตำมหลกัสตูรที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งและหนำ้ที่ เพื่อ
เพิ่มทักษะกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ และสรำ้งควำมตื่นตัวในกำรแสวงหำ ควำมรูใ้หม่ ๆ เพื่อพัฒนำ
พนกังำนใหเ้ป็นบคุลำกรที่มีคณุภำพพรอ้มซึ่งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ และประสบกำรณใ์หส้อดคลอ้งกบัทิศ
ทำงกำรเติบโตขององคก์ร โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกบรษัิท โดยนบัตัง้แต่กำรรบัพนกังำนใหม ่บรษัิท
จะจดัใหม้ีกำรอบรมพนกังำนใหม่เพื่อควำมเขำ้ใจถึงขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในสว่นงำนที่รบัผิดชอบ นอกจำกนีคู้่คำ้ของ
บริษัท บริษัทจะส่งบุคลำกรเป็นวิทยำกรในกำรให้ควำมรูใ้นกำรพัฒนำบริกำรใหม่ ๆ และ/หรือ บริษัทจะมีกำรส่ง
พนกังำนไปรว่มสมัมนำและเรียนรูบ้ริกำรใหม่ ๆ จำก คู่คำ้เสมอมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยงัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำร
ติดตำมและวดัผลในดำ้นควำมรูท้ี่ไดร้บั และควำมสำมำรถน ำควำมรูน้ัน้มำประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำน ทัง้นี ้เพื่อสรำ้ง
แรงจงูใจในกำรสรำ้งผลงำน สรำ้งควำมจงรกัภกัดี และควำมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของบคุลำกรในองคก์รในระยะยำว 
ส ำหรบัแนวคิดดำ้นกำรบรหิำรบคุลำกรในอนำคต บรษัิทมีแนวคิดด ำเนินงำนควบคูก่บักำรฝึกอบรมที่สรำ้งทกัษะควำม
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เช่ียวชำญตำมสำยงำน โดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำร ใหค้วำมส ำคญักบักำรประสำนงำนระหวำ่งหนว่ยงำน 
หรอืบคุลำกร ใหม้ีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ อัตราการหยุดงาน และ/หรอื อัตราการเจบ็ป่วย จากการท างาน ในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี – 

 
 

 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญั  และจดัใหม้ีกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมำโดย
ตลอดอย่ำงต่อเนื่อง  บริษัทได้ปลูกฝังจิตส ำนึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ  คู่ค้ำ  คู่แข่งขัน  และ
พนกังำน อยำ่งมีคณุธรรม บรษัิทมีควำมเช่ือมั่นวำ่ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีที่ประกอบไปดว้ย ระบบกำรบรหิำรจดักำรท่ี
ดี กำรมีคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีวิสยัทศันแ์ละมีควำมรบัผิดชอบต่อหนำ้ที่  มีกลไกกำรควบคุมและกำรถ่วงดุล
อ ำนำจเพื่อใหก้ำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปรง่ใสตรวจสอบได้ กำรเคำรพในสิทธิควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และมี
ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย จะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมูลค่ำและผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทในระยะยำว  

คณะกรรมกำรบรษัิทมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนขององคก์ร โดยยึดหลกับรรษัทภิบำล จึงก ำหนดนโยบำย 
กลไกกำรบริหำรและระบบก ำกับดูแลเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนขององคก์รด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลตุำม
วตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยที่วำงไว ้บนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่ยดึมั่นในควำมโปรง่ใส รบัผิดชอบ ต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยีทกุฝ่ำย โดยแบง่เป็น 5 หมวด ดงันี ้

 หมวด 1 สทิธิของผูถื้อหุน้ 
 หมวด 2 กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 หมวด 3 บทบำทของบรษัิทตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 
 หมวด 4 กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปรง่ใส 

 หมวด 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

ค านิยาม 
บรษัิท หมำยถงึ บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร หมำยถงึ คณะกรรมกำรบรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 
ผูบ้รหิำร หมำยถงึ ผูจ้ัดกำร หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งบริหำรสี่รำยแรกนบัต่อจำกผูจ้ัดกำรลงมำ ผูซ้ึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผูด้  ำรง

ต ำแหน่งระดบับรหิำรรำยที่สีท่กุรำย และใหห้มำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชี หรือ
กำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทียบเทำ่       

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#3#3
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หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั มีสทิธิในควำมเป็นเจำ้ของ โดยควบคมุบรษัิทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ใหท้ ำหนำ้ที่แทนตน และมีสิทธิในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของบริษัท บริษัทจึงควร
สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน โดยบรษัิทไดเ้ปิดช่องทำงใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวำระกำรประชุม และ
เสนอช่ือกรรมกำรเพื่อแต่งตัง้ส  ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บรษัิทก ำหนด 
ซึ่งช่องทำงและหลักเกณฑ์ดังกล่ำวจะแจ้งให้ทรำบในช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี ผ่ำนกำรดำวน์โหลด
แบบฟอรม์และรำยละเอียดตำ่ง ๆ ทำงเว็บไซตข์องบรษัิท  

2. สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั ไดแ้ก่  
2.1 กำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ สทิธิในกำรไดร้บัใบหุน้ โอนหุน้ และสทิธิในกำรรบัทรำบขอ้มลู ผลกำรด ำเนินงำน 

นโยบำยกำรบรหิำรงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ และทนัเวลำ  
2.2 กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของกิจกำร  
2.3 กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรเป็น

รำยบคุคล แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมถึงอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรทกุรูปแบบ เช่น ค่ำเบีย้ประชุม โบนสั 
และพิจำรณำเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น  กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบั 
และหนงัสอืบรคิณหส์นธิ กำรลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้  

2.4 ผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถำบนั ควรไดร้บัทรำบกฎเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรเขำ้รว่มประชุม และขอ้มลูที่
เพียงพอตอ่กำรพิจำรณำในแตล่ะวำระก่อนกำรประชมุตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซกัถำมกรรมกำรทัง้ในที่
ประชุมและส่งค ำถำมล่วงหนำ้ มีโอกำสเสนอวำระกำรประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วม
ประชมุ  

2.5 คณะกรรมกำรตอ้งตระหนักและใหค้วำมส ำคัญถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระท ำกำรใด  ๆ อันเป็นกำร
ละเมิด หรอืรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ด้วย เพื่อเป็นผูต้รวจสอบกำรนับ
คะแนนเสยีงผูถื้อหุน้ 

3. กำรสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ จะไดร้บัหนงัสอืเชิญประชมุและสำรสนเทศเก่ียวกบัสถำนที่ เวลำ วำระ  และ
เรือ่งที่ตอ้งพิจำรณำ วตัถปุระสงค ์และเหตผุล รำยละเอียดของเนือ้หำแตล่ะวำระ เช่น ประวตัิกรรมกำร รำยช่ือ
ผูส้อบบญัชี บริษัทผูส้อบบญัชี พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำเหตผุลควำมจ ำเป็น หนงัสือ
มอบฉันทะตำมที่กฎหมำยก ำหนด และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระ พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขำ้ประชุมแทนได ้และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอำกรแสตมป์ไว้
ให้บริกำรแก่ผู้รบัมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยบริษัทจะจัดสถำนที่และเวลำที่เหมำะสมเพื่อให้มี
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุมำกที่สดุ ทัง้นีบ้รษัิทมิไดม้ีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ 

4. ประธำนกรรมกำรเขำ้ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบค ำถำม  หรือใหค้ณะกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรอื่นที่
เก่ียวขอ้งเป็นผูต้อบ 

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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5. หลงักำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ไดร้บัทรำบและเขำ้ถึงสำรสนเทศเก่ียวกบัผลกำรพิจำรณำ  และ  ผลของกำร
ลงคะแนนเสียง บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลกำรลงคะแนนภำยในวนัท ำกำรถัดไปจำกวนัที่
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยแจง้เป็นจดหมำยขำ่วไปยงัตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท และน ำ
รำยงำนกำรประชมุเผยแพรท่ำงเว็บไซตข์องบรษัิท https://www.bol.co.th ภำยใน 14 วนั หลงัจำกวนัประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทัง้ที่มำและไม่ไดม้ำเขำ้รว่มประชุมรบัทรำบถึงรำยช่ือกรรมกำร และผูบ้ริหำรที่เขำ้รว่มประชุม 
วิธีกำรลงคะแนน และนบัคะแนน ผลของกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ และประเด็นค ำถำมค ำตอบ  

6. กำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทไดม้ีจดัสรรสว่นแบ่งก ำไรจำกกำรด ำเนินกิจกำร โดยกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นไปตำม
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรำย  

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการแต่งตัง้คณะกรรมการ   
กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นไปตำมวำระที่ก ำหนดไวโ้ดยเจำะจง มีควำมโปรง่ใส และชดัเจน ในกำรเสนอช่ือกรรมกำร

เพื่อกำรเลอืกตัง้ โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นกำรคดัสรร มีกำรเปิดเผยประวตัิของกรรมกำรทกุทำ่นโดย
ละเอียดต่อสำธำรณชน และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร ซึ่งในกำรแต่งตัง้กรรมกำร ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ 

ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ไดบุ้คคลที่
ไดร้บัคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่พงึจะมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลที่ไดร้บัเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี หรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

หมวด 2  การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน  

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุน้ท่ีตนมี และมีควำมเทำ่เทียมกนัในสำรสนเทศเก่ียวกบับรษัิท 
โดยบริษัทมีกำรแจง้ขอ้บงัคบับรษัิทใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบเก่ียวกบัสทิธิในกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น สทิธิกำรลง
เสียงลงคะแนน  1 หุน้สำมญัต่อ 1 เสียง สิทธิกำรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชุมแทนตน สิทธิในกำรเสนอช่ือ
กรรมกำรก่อนกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 

2. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัสำรสนเทศที่จ ำเป็นอย่ำงเพียงพอ และยตุิธรรม ทนัเวลำ จำกบรษัิท และบรษัิทไม่แสดงควำม
เอนเอียงกบัผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ โดยกำรใหส้ำรสนเทศที่ยงัไมเ่ปิดเผย 

3. ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บักำรปฏิบตัิโดยยตุิธรรม 
4. บรษัิทมีกำรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพรอ้มขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระตำ่ง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ 

14 วนัก่อนวนัประชุม พรอ้มทัง้มีกำรเผยแพรเ่อกสำรทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษทำงเว็บไซตข์องบริษัท 
ลว่งหนำ้ 30 วนั นอกจำกนีแ้ลว้ ผูถื้อหุน้ทกุรำยยงัไดร้บัสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท 
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

5. บริษัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได ้
และเสนอช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดย

http://www.shincorp.com/CG/th_Policy.asp#1#1
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ไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ปรบัปรุงมำใหก้ับผูถื้อหุน้รบัทรำบ โดย
ชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้ไปตำมเอกสำรแนบที่แนบไปพรอ้มกบัจดหมำยเชิญประชมุ 

6. บรษัิทมีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระท่ีส ำคญั และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อจะไดต้รวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้
โต้แยง้ในภำยหลงั อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใ้นทุกวำระ  เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรลงคะแนน และโปรง่ใสในกำรนบัคะแนน 

7. บรษัิทมีมำตรกำรในกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน (Insider Trading) ในกำรป้องกนักำรน ำขอ้มลูภำยในไป
เปิดเผยตอ่บคุคลอื่น ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยใน 

7.1 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนในหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภำยใน (ผู้ล่วงรูข้อ้มูล) และบุคคลที่มี
ควำมสมัพนัธก์บัผูล้ว่งรูข้อ้มลู ดงัต่อไปนี ้(1) คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภรยิำ (2) บตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ (3) นิติบคุคลซึ่งผูล้่วงรูข้อ้มลู บคุคลตำม (1) และ  (2) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่ำว ตอ้งไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทภำยในเวลำ 1 
เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี และมีหนำ้ที่รำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมกำรทกุครัง้ที่มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัย ์

7.2 กรรมกำร และผูบ้ริหำรแจง้ต่อเลขำนุกำรบรษัิท (ผูท้ี่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั 
ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

7.3 กรรมกำร และผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เก่ียวข้องเพื่อให้
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำธุรกรรมของบริษัทที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนข์องบรษัิทโดยรวม ซึ่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดส้ว่นเสียกบัธุรกรรมที่ท ำกบับรษัิทตอ้ง
ไม่มีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมมำตรกำรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัของบรษัิท 

บริษัทปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในเรือ่งควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ยำ่งเครง่ครดั โดยคณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญั
ในกำรขจดัควำมขดัแยง้ของผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
รวมถึงนโยบำยและควำมจ ำเป็นของรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงรอบคอบเป็นธรรมและโปรง่ใส และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลำ่วอยำ่งครบถว้นชดัเจน และทนัเวลำ เพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมีนโยบำยก ำกบั
ดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยใน โดยมีบทลงโทษในกำรท่ีผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน น ำขอ้มลูภำยในบรษัิทไปเปิดเผยตอ่สำธำรณะ 
หรอืน ำไปใชป้ระโยชนส์ว่นตน รวมทัง้ยงัมีกำรเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษัิทไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และเปิดเผย
กำรถือหุน้ของบรษัิทของคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำรอยำ่งครบถว้นอีกดว้ย 

หมวด 3 บทบาทของบริษัทตอ่ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

1. คณะกรรมกำรรบัรูถ้ึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด และสนบัสนุนใหม้ีกำรรว่มมือกัน
ระหว่ำงบริษัท กบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในกำรสรำ้งควำมมั่งคั่ง สรำ้งงำน และสรำ้งกิจกำรใหม้ีฐำนะกำรเงินที่
มั่นคงอยำ่งยั่งยืน คณะกรรมกำรมั่นใจวำ่สทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บักำรคุม้ครอง และปฏิบตัิดว้ยดี 
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2. คณะกรรมกำรค ำนึงถึงผลประโยชนท์ี่ไดร้บั และกำรท ำประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ในกำรสรำ้งควำม
ไดเ้ปรยีบเชิงกำรแขง่ขนั และกำรท ำก ำไรใหก้บับรษัิท 

3. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดลอ้ม เช่น กำรใช้กระดำษอย่ำงรูคุ้ณค่ำ  กำร reuse/recycle กำร
รณรงคร์ว่มกนัประหยดัพลงังำนไฟฟำ้ เป็นตน้ 

4. บรษัิทตระหนกัถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียต่ำง ๆ และมีนโยบำยเก่ียวกบักำรปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่
จะดูแลให้ควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจน
สำธำรณชนและสงัคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม และจะใหม้ีกำรรว่มมือกันระหว่ำงผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในกลุ่ม
ต่ำง ๆ ตำมบทบำท และหน้ำที่ เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนินไปด้วยดี  มีควำมมั่นคง และตอบสนอง
ผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย 

4.1 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้  
บริษัทมุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ 

โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งกำร
ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งโปรง่ใส และเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 

4.2 นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่พนกังำน  
บรษัิทมีนโยบำยที่แสดงถึงควำมตระหนกัและถือวำ่ควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร

ท ำงำนเป็นสว่นหนึง่ของควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจ พนกังำนทกุคนของบรษัิทจะตอ้งไดร้บัควำมปลอดภยั 
มีสขุภำพอนำมยัที่ดี ภำยใตส้ภำพกำรท ำงำน และสิ่งแวดลอ้มที่ดี พนกังำนเป็นทรพัยำกรอนัมีคำ่สงูสดุ และ
เป็นปัจจยัส ำคญัสูค่วำมส ำเร็จของบรษัิท จึงปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนษุยชน รวมถึง
ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนเคำรพสิทธิมนษุยชนสำกล ไม่ละเมิดต่อหลกักำรดงักลำ่ว 
บริษัทจึงไดมุ้่งพฒันำเสริมสรำ้งวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ดี รวมทัง้ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรว่ำจ้ำง แต่งตั้งและ
โยกยำ้ยพนกังำน จะพิจำรณำบนพืน้ฐำนของคณุธรรม และกำรใชท้รพัยำกรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่
บริษัท รวมถึงมีนโยบำยกำรอบรม และพัฒนำศักยภำพพนักงำน บริษัทจัดใหพ้นักงำนได้ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงำนเพิ่มเติมในสำขำอำชีพที่พนกังำนไดป้ฏิบตัิงำนอยู่  เพื่อใหพ้นกังำนไดม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ 
และทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน โดยหลักสูตรนั้น ๆ สอดคลอ้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเก่ียวขอ้ง
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนของพนักงำนที่ไดร้บัมอบหมำย ทั้งนี ้ บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดให้พนักงำนไดร้บั
ฝึกอบรมในแต่ละปี ทัง้กำรจัดอบรมภำยในบริษัท และกำรส่งพนักงำนไปอบรมภำยนอกบริษัท ครบตำม
สดัสว่นหรือมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของลกูจำ้งเฉลี่ยในระหว่ำงปีนัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริม
กำรพฒันำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 อีกทัง้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรให้
เป็นไปอย่ำงยุติธรรม เช่น กำรจัดให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรบัผู้บริหำร และพนักงำน โดยจัดให้มี
เจำ้หนำ้ที่ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรบรหิำรจดักำรเงิน และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ โดยค ำนงึถึง
ปัจจยัตำ่ง ๆ  ไดแ้ก่ คณุวฒุิ ประสบกำรณ ์ระดบั ต ำแหนง่  หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ เป็นตน้ อีกทัง้ปอ้งกนัมิใหม้ี
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หรือเกิด สถิติกำรเกิดอบุตัิเหตหุรืออตัรำกำรหยุดงำน และบริษัทยึดมั่นปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำน
อยำ่งเครง่ครดั 

4.3 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้  
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจ และควำมมั่นใจใหก้ับลกูคำ้ที่จะไดร้บัผลิตภัณฑ ์และ

บรกิำรท่ีดีมีคณุภำพในระดบัรำคำที่เหมำะสมกบัคณุภำพ รวมทัง้รกัษำสมัพนัธภำพที่ดี จึงไดก้ ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิเก่ียวกบัลกูคำ้ไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 สนิคำ้และบรกิำร 
ผลิตสินคำ้ และบรกิำรที่มีคณุภำพ โดยมุง่มั่นท่ีจะยกระดบัมำตรฐำนใหส้งูขึน้อย่ำงต่อเนื่องและ

จริงจัง เพื่อใหไ้ดส้ินคำ้และบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มที่สงูขึน้ มีคุณภำพและตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ รวมถึงเปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกับสินคำ้ และบริกำรอย่ำงครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจรงิ 

4.3.2 กำรรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคำ้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุำตจำก

ลกูคำ้ก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยต่อบคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย อีก
ทัง้จดัเก็บขอ้มลูของลกูคำ้อยำ่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่ ำขอ้มลูไปใชใ้นทำงไมถ่กูตอ้ง 

4.3.3 กำรใหข้อ้เสนอแนะ 
จดัใหม้ีหน่วยงำนที่รบัผิดชอบในกำรใหข้อ้เสนอแนะในสินคำ้ และบริกำร ใหค้  ำปรกึษำ วิธีแกไ้ข

ปัญหำ และค ำแนะน ำตำ่ง ๆ เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจอยำ่งสงูสดุในสนิคำ้และบรกิำร 

4.4 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้และเจำ้หนี ้  
กำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค่ำ้ใด ๆ ตอ้งไมน่ ำมำซึ่งควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิทหรอืขดัตอ่กฎหมำยใดๆ 

รวมถึงกำรหลีกเลี่ยงกำรซือ้สินคำ้ที่คู่คำ้ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ ไม่น ำผลงำน
หรอืขอ้มลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอก น ำมำใชป้ระโยชนภ์ำยในบรษัิทจะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวำ่ จะไม่
ละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำของผูอ้ื่น มีกำรค ำนึงถึงควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์
รว่มกนักบัคูค่ำ้ กำรคดัเลอืกคูค่ำ้ท ำอยำ่งยตุิธรรม โดยมีนโยบำยกำรคดัเลอืกคูค่ำ้ที่ถือปฏิบตัิอยำ่งชดัเจน ทัง้นี ้
บรษัิทถือวำ่คูค่ำ้เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรว่มสรำ้ง Value Chain ใหก้บัลกูคำ้   

กำรปฏิบตัิตอ่เจำ้หนีบ้รษัิทยดึมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีหลกักำรและวินยั เพื่อสรำ้งควำมเช่ือถือใหแ้ก่
เจำ้หนี ้โดยบรษัิทยึดมั่นในสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเครง่ครดั หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ตกลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทจะแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบเพื่อรว่มกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
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4.5 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่   
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขำด หรือ

ก ำหนดใหคู้่คำ้ตอ้งขำยสินคำ้ของบริษัทเท่ำนัน้ และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ โดยใชว้ิธีกำรใด ๆ 
ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำย และขดัตอ่จรยิธรรม 

4.6 นโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิตอ่สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม  
บริษัทในฐำนะเป็นบริษัทของคนไทย ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่ง

ของสงัคม ซึ่งตอ้งรบัผิดชอบในกำรช่วยเหลือสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจน
กำรสนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินที่บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจ โดยไดเ้ริ่มจัดท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบทำง
สงัคม 

5. บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิด (Whistle Blowing) รวมถึงจดัใหม้ีกระบวนกำรในกำร
จดักำรกับเรื่องที่รอ้งเรียนว่ำอำจเป็นกำรกระท ำผิด รวมถึงแนวทำงในกำรใหค้วำมเป็นธรรม และปกป้อง
คุม้ครองพนกังำนหรือผูแ้จง้เบำะแสในกำรกระท ำผิด หรือพบเห็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน กฎหมำย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดโ้ดยตรง ผ่ำนทำง
อีเมล ์bolwhistleblowing@bol.co.th ซึง่รำยละเอียดระบไุวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

6. บรษัิทจดัใหม้ีนโยบำยเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ คอรร์ปัชนั และหำ้มจ่ำยสนิบนเพื่อผลประโยชนท์ำงธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อ
ป้องกนั และติดตำมประเมินผลควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชัน อย่ำงไรก็ตำมแนวปฏิบตัิในกำรต่อตำ้น
กำรทุจริตและคอรร์ปัชันนี ้ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะท ำกำรสนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงกำรฝึกอบรมให้
บคุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนกึในกำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

หมวด 4 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

1. บรษัิทใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรเปิดเผยขอ้มลูที่มีควำมถกูตอ้งครบถว้นโปรง่ใสทั่วถงึ และทนัเวลำ อำทิ เปำ้หมำย
ระยะยำวของบรษัิท ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยกำรระหว่ำงกนั ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหน้กัลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ โดยผำ่นช่องทำง
และสื่อกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส ำนักคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงผำ่นทำงเว็บไซตข์องบริษัท รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลู
ประจ ำปี (56-1) อีกทัง้อีเมลใ์นกำรติดต่อกับผูร้บัผิดชอบที่เก่ียวขอ้งในกำรติดต่อกบันกัลงทนุ IR@bol.co.th 
รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

2. บริษัทไดร้ำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่คณะกรรมกำรไดใ้หค้วำมเห็นชอบไว้ โดยสรุปและรำยงำน
ผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซตข์องบรษัิท 

3. บรษัิทไดแ้สดงรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นแบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) โดยบรษัิทจดัสง่
รำยงำนทำงกำรเงินต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์ และ
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ตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และไม่มีรำยกำรที่ท  ำใหผู้ส้อบบญัชีแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมี
เง่ือนไข หรอืงบกำรเงินไมถ่กูตอ้ง หรอืไมแ่สดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงิน 

4. บริษัทไดม้ีกำรเปิดเผยรำยช่ือคณะกรรมกำรอิสระ บทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ค่ำตอบแทน จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ประวตัิคณะกรรมกำร ไวใ้นแบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

5. บรษัิทจดัใหม้ีผูท้ี่รบัผิดชอบในกำรใหข้อ้มลูสำรสนเทศและสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุตลอดจนนกัวิเครำะห์
หลกัทรพัย ์รวมถึงมีกำรพบปะใหข้อ้มูลดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสม  ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิท 

6. บริษัทไดม้ีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร รวมถึงรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียในที่
ประชุมคณะกรรมกำร ในแต่ละไตรมำส เพื่อใหท้รำบควำมเคลื่อนไหวในกำรถือหุน้บริษัทของคณะกรรมกำร  
และคณะกรรมกำรบรหิำร 

7. บรษัิทไดม้ีกำรแจกแจงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ของบรษัิท และเปิดเผยกำรถือหุน้ของกรรมกำร และผูบ้รหิำรใหท้รำบ
กำรถือหุน้อย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเขำ้ใจเรื่องโครงสรำ้งควำมสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ที่อำจมี
ผลกระทบตอ่อ ำนำจกำรควบคมุหรอืกำรบรหิำรจดักำรของบรษัิท 

8. บรษัิทมีกำรจำ้งผูส้อบบญัชีที่มีควำมเป็นอิสระ และมีคณุสมบตัิที่ไดร้บักำรยอมรบัเป็นผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบ
บัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่ำสอบบัญชี 
คำ่บรกิำรอื่น ๆ ท่ีจ่ำยใหก้บัผูส้อบบญัชีหรอืบรษัิทสอบบญัชี 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรประกอบดว้ยบคุคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำย ุซึง่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ คณุสมบตัิ ทัง้
ในดำ้นทกัษะ ประสบกำรณ ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชนก์บับริษัท และมีกรรมกำรบรหิำร อยำ่ง
นอ้ย 1 ท่ำน มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมกำร จะเป็นผูม้ีบทบำทส ำคัญในกำร
ก ำหนดนโยบำยและภำพรวมองคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดแูล ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
1.1 คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี

กรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดย
คณะกรรมกำรประกอบดว้ย กรรมกำรที่มีประสบกำรณ์ในดำ้นต่ำง ๆ ของธุรกิจ มีจ ำนวนทัง้หมด 11 
ท่ำน ดงันี ้กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 36 กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 7 ท่ำน คิดเป็น
รอ้ยละ 64 (โดยมีกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน คิดเป็นรอ้ยละ 45 มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ มี
คุณสมบตัิเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย)์ 
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1.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออก
จำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออก
ใหเ้ป็นสำมสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะตอ้งออก
จำกต ำแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ใหก้รรมกำรที่อยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้ 
อำจจจะเลอืกเขำ้รบัต ำแหนง่อีกก็ได ้ 

2. คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2.1 คณะกรรมกำรมีคณุสมบตัิ บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดในกำรจดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำม
ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ที่ท่ีส  ำคญั ดงันี  ้
2.1.1 จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบ

ปีบญัชีของบรษัิท 
2.1.2 จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
2.1.3 จดัใหม้ีกำรท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท ส ำหรบังวด 3 

เดือน สิน้สดุแตล่ะไตรมำส ซึง่ผูส้อบบญัชีสอบทำนแลว้ อีกทัง้จดัท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วนัสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

2.1.4 พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระสำมำรถให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยบรหิำรไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระที่บรษัิทไดก้ ำหนดไว ้
เทียบเทำ่กบัขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์

2.1.5 จดัตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยมีสำยกำรรำยงำนไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.1.6 พิจำรณำแตง่ตัง้เลขำนกุำรบรษัิท 
2.1.7 มอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบคุคล
ที่ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอือ ำนำจนัน้ ๆ ได ้เมื่อเห็นสมควร 
 ทัง้นี ้อำจมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร มีอ  ำนำจหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ โดย
มีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่กำรมอบ
อ ำนำจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถ
พิจำรณำ และอนุมตัิรำยกำรที่ตน หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดท ำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพิจำรณำ และอนมุตัิไวแ้ลว้ 
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2.1.8 มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทัศน ์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผูบ้ริหำร และพนักงำนมี
จุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี ซึ่งคณะกรรมกำรได้
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรวำงแผน
งบประมำณที่อนมุตัิ 

2.1.9 ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูล
กำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ไดร้บัมอบหมำย 
เวน้แต่ในเรื่องดังต่อไปนี ้คณะกรรมกำรตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำร
ด ำเนินกำร อนัไดแ้ก่ เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 
กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุน้กู ้กำรขำย หรอืโอนกิจกำรของบรษัิททัง้หมด หรอืบำงสว่นท่ี
ส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น หรือกำรซือ้ หรือรบัโอนกิจกำรของบรษัิทอื่นมำเป็นของบริษัท กำรแกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบั เป็นตน้ 
 นอกจำกนี ้ยังมีขอบเขตหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนั และกำรซือ้หรือขำยทรพัยส์ินที่ส  ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ประกำศอื่นของส ำนกังำน กลต. หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

2.1.10 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำน และงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 
2.1.11 พิจำรณำโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ผู้จัดกำรใหญ่ (Chief 

Executive Officer) และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม 
2.1.12 ตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท หรือ

เขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

2.1.13 กรณีมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญำที่บริษัทท ำขึน้ หรือถือหุน้ หรือหุน้กู้
เพิ่มขึน้ หรอืลดลงในบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื กรรมกำรตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบโดยไมช่กัชำ้ 

2.2 คณะกรรมกำรจัดใหม้ีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อักษร  และใหค้วำม
เห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว โดยมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำวเป็นประจ ำ 
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.3 คณะกรรมกำรจดัใหม้ีนโยบำยจรยิธรรมธุรกิจ และ/หรอืคูม่ือจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และ
พนักงำนของบริษัท รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดกำรปฏิบัติ ติดตำมผลกำรปฏิบัติดังกล่ำว เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ 
พนกังำนทุกคนมีควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ และ
สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเหมำะสม บริษัทก ำหนดใหพ้นกังำนใหม่ทกุคน จะตอ้งไดร้บักำร
อบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพฒันำ อบรม ทบทวนส ำหรบัพนกังำนปัจจุบนั โดยอำจจดัท ำ
แบบทดสอบเก่ียวกับกฎเกณฑใ์นกำรปฏิบตัิงำน ระเบียบและขอ้ปฏิบตัิของพนกังำน รวมถึงนโยบำย
ดำ้นทรพัยำกรบุคคล ใหพ้นกังำนทกุคนไดท้ดสอบเป็นระยะ ๆ เมื่อเห็นว่ำระเบียบและขอ้ปฏิบตัิมีกำร
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เปลีย่นแปลง และน ำผลที่ไดม้ำประเมินระดบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจของพนกังำนเพื่อด ำเนินกำรสือ่สำร
ใหพ้นกังำนมีควำมเขำ้ใจอยำ่งทั่วถึงในกำรสง่เสรมิกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีขององคก์รตอ่ไป 

2.4 คณะกรรมกำรจัดใหม้ีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจดักำรที่มี
ประสทิธิผลครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

2.5 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้ีกำรจดัท ำนโยบำยก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มลูภำยใน เพื่อป้องกนักำรเปิดเผย
ขอ้มูลที่เป็นควำมลบัไม่ใหเ้กิดกำรรั่วไหล ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์(market sensitive 
information)   

2.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลใหม้ีระบบบริหำรจัดกำรดำ้นควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ไดร้บัรอง
มำตรฐำนระดบัสำกลในดำ้นกำรจดักำรระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลูองคก์ร 

2.7 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องบริษัท โดย
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่รำยงำนติดตำมและประเมินฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทต่อ
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.8 คณะกรรมกำรก ำหนดใหฝ่้ำยบรหิำรจดัท ำแผนกำรแกปั้ญหำทำงกำรเงิน หำกบรษัิทอยูใ่นภำวะที่ประสบ
ปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้ที่จะประสบปัญหำดังกล่ำว ทัง้นี ้ใหฝ่้ำยบริหำรมีหนำ้ที่รำยงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ และขออนมุตัิในกรณีที่จะตดัสินใจตำมแผนกำรแกปั้ญหำทำงกำร
เงิน 

2.9 คณะกรรมกำรมีสว่นรว่มในกำรสนบัสนนุกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบักำร
สรำ้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคำ้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
3.1 ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำม

ชดัเจนในดำ้นควำมรบัผิดชอบระหว่ำงกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรงำนประจ ำ 
ทัง้นี ้เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดลุอ ำนำจกนัอยำ่งเหมำะสม 

3.2 ประธำนกรรมกำรบรษัิท เป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นฝ่ำยบรหิำร โดยจะเป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร 
กำรประชุมผูถื้อหุ้น กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำร และรบัผิดชอบในฐำนะผู้น  ำของ
คณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ติดตำม ดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยอื่น ๆ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

3.3 ประธำนกรรมกำรบริหำร มีหนำ้ที่ ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบตัิงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัท ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บังคบับริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบำย 
แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ ภำยใตก้รอบ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

4. กรรมการอิสระ 
4.1 กรรมกำรอิสระ เป็นกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่สำมำรถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรำยไดเ้ท่ำ
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เทียมกนั ตลอดจนไมใ่หเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์สำมำรถเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำร และให้
ควำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 

4.2 คณุสมบตัิและวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรอิสระ 

4.2.1 เป็นกรรมกำรซึง่อำจถือหุน้ของบรษัิทได ้แตต่อ้งไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
4.2.2 เป็นกรรมกำรท่ีไมม่ีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำนในบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
4.2.3 เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยบรหิำร และผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุ 
4.2.4 ตอ้งไม่เป็นญำติสนิท หรอืเป็นบคุคลซึ่งรบั หรือมีผลประโยชนร์ว่มกับฝ่ำยบริหำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ 
4.2.5 เป็นผูซ้ึง่ไมม่ีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่มีสำระส ำคญักบับรษัิท ซึง่สำมำรถมีอิทธิพลตอ้งกำรแสดง

ควำมเห็นที่เป็นอิสระ 
4.2.6 ตอ้งไมเ่ป็นลกูจำ้ง หรอืพนกังำนที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำในชว่งสองปีก่อนด ำรงต ำแหนง่ 

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
   บรษัิทจดัใหม้ีคณะกรรมกำรชดุย่อย คือ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อท ำหนำ้ที่
ช่วยศกึษำ และกลั่นกรองงำนของคณะกรรมกำร 

9.2.1  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่ในกำรบริหำรงำนในเรื่องเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติ และก ำหนด

นโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และอ ำนำจกำรบริหำรต่ำง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรของบรษัิท
พิจำรณำอนุมตัิ และ/หรือใหค้วำมเห็นชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทตำมนโยบำยที่ก ำหนด โดยสรุปอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญัได ้ดงันี  ้

บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร 
1) พิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีตำมที่ ฝ่ำยบริหำรเสนอ ก่อนที่จะน ำ เสนอให้

คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี ้ให้รวมถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรในกรณีเรง่ด่วน 
และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำร เพื่อทรำบในท่ีประชมุครำวตอ่ไป 

2) อนุมตัิกำรใชจ้่ำย ตำมระดับอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท (Level of Authorization) ที่ไดร้บักำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำร   

3) อนมุตัิกำรใชจ้่ำยเงินลงทนุที่ส  ำคญั ๆ ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่จะไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร หรอืตำมที่คณะกรรมกำรไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกักำรไวแ้ลว้ 

4) เป็นคณะที่ปรึกษำใหฝ่้ำยบริหำรในเรื่องเก่ียวกับนโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำน
บคุคล และดำ้นกำรปฏิบตัิกำรอื่น ๆ 
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ทัง้นี ้อ  ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรใดที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือ
รำยกำรใดที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมกำรบริหำ รมีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลกัษณะดังกล่ำวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมที่ขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง
ก ำหนด เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นลักษณะกำรด ำ เนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมกำรก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำไวช้ดัเจนแลว้ 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นสว่นหนึ่งของคณะกรรมกำร โดยแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน 

และอย่ำงนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรูด้ำ้นบญัชี/กำรเงิน โดยกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำม
เป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษัิท 
เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทนุช ำระแลว้ของบริษัท บริษัทในเครือ บรษัิทรว่ม บรษัิทที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2) มีควำมเป็นอิสระ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ทัง้ในดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรงำนของบริษัท 
หรอืบรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท และรวมถึงไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่น
ไดส้่วนเสียใน ลกัษณะ ดงักล่ำวในเวลำ 2 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เวน้แต่
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบแลว้เห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชนห์รือสว่นไดส้่วนเสียนัน้ 
จะไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่  และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรตรวจสอบ 

3) ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชนข์องกรรมกำรของบรษัิท 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

4) ตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้ำง  พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ ำในบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งหรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

5) ตอ้งไมเ่ป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรอืญำติสนิทของผูบ้รหิำร หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท 

6) สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่และแสดงควำมเห็นหรอืรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร ผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญำติสนิทของบคุคลดงักลำ่ว 
 

บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1) สอบทำนใหบ้รษัิทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้ง และเพียงพอ 

2) สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่ เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
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ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกยำ้ยหรอืเลกิจำ้งหวัหนำ้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนใหบ้รษัิทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4) พิจำรณำคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้ หรอืเลกิจำ้ง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชี
ภำยนอกของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชี
ภำยนอก โดยไมม่ีฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มประชมุดว้ย อยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่ นใจว่ำรำยงำนดงักลำ่วสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่ำงนอ้ย 
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1) ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของ
บรษัิท 

6.2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษัิท 
6.3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย ์

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
6.4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
6.5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
6.6) จ ำนวนครัง้กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
6.7) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม

กฎบตัร (Charter) 
6.8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้ และผูล้งทนุทั่วไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่ และควำม

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 
7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหบ้รษัิทแจง้มติเปลีย่นแปลงหนำ้ที่ 
และจดัท ำรำยช่ือ และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงตำม
แบบที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด และน ำสง่ต่อตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่มีกำร
เปลีย่นแปลงดงักลำ่ว โดยวิธีกำรตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรรำยงำน โดยผำ่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์
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วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 2 ปี รวมทัง้กำรแตง่ตัง้เพิ่มและถอดถอนจำก

กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบท่ีพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ อำจไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหม่อีกได ้กำร
ลำออกของกรรมกำรตรวจสอบใหย้ื่นใบลำต่อประธำนกรรมกำรบริษัทล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ  30 วนั โดย
คณะกรรมกำรเป็นผูอ้นมุตัิ 

ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้
คณะกรรมกำร แตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลำออก โดยบคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้จะ
อยู่ในต ำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ตนแทน  พรอ้มแจ้งใหต้ลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทรำบ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) ใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำย

ไตรมำส และเรือ่งอื่น ๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรยีกประชมุเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำเรือ่งจ ำเป็น เรง่ดว่นอื่น ๆ ตำมแตจ่ะเห็นสมควร 

2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยค ำสั่งของประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงั
กรรมกำรตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจง้กำรนัด
ประชมุโดยวิธีอื่น หรอืก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้

3) ใหป้ระธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชมุต่อที่ประชมุคณะกรรมกำรในครำวถดัไป 
เพื่อทรำบทกุครัง้ 

4) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร และประกอบดว้ยกรรมกำร 

หรือฝ่ำยบริหำร อย่ำงนอ้ย 3 คน โดยกรรมกำรอย่ำงนอ้ยกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระ และมีกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน สำมำรถแต่งตัง้พนักงำนของบริษัทจ ำนวน 1 คน ท ำ
หนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
บทบำทหนำ้ที ่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร โดยมีขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) กำรสรรหำ 

1.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรชุ ดย่อย โดย
พิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวนโครงสรำ้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
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ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี 

1.2) พิจำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหนง่กรรมกำร  กรรมกำร
ที่ครบวำระ และ/หรอืมีต  ำแหนง่วำ่งลง และ/หรอืแตง่ตัง้เพิ่ม 

1.3) ปฏิบตัิกำรอื่นใดเก่ียวกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
2) กำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2.1) ก ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชดุย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
แลว้แตก่รณี 

2.2) ก ำหนดค่ำตอบแทนที่ จ ำเป็น และเหมำะสมทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิ ใช่ตัวเงินของ
คณะกรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรใหพ้ิจำรณำ
ควำมเหมำะสมกับภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และผลงำน เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำร
พิจำรณำและน ำเสนอตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิ 

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

สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนผูท้ี่พน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ อำจไดร้บักำรแตง่ตัง้เขำ้มำใหมไ่ด้ 
2) ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำงลง เพรำะเหตอุนัมิใช่กำรพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แทนต ำแหน่งที่ว่ำงนัน้ โดยใหม้ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูใ่นต ำแหนง่ที่ไปแทน 

3) หำกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ำนใด ประสงคจ์ะลำออกก่อนครบวำระจะตอ้งแจง้
ตอ่บรษัิทลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ทดแทน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
1) ใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอยำ่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ เพื่อพิจำรณำ

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละครัง้ ใหม้ีกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนจึงจะถือวำ่ครบองคป์ระชมุ 

3) ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำที่ได ้ใหก้รรมกำรที่มำประชุม เลือกกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท่ำนหนึ่ งเป็น
ประธำนในที่ประชมุ 
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9.2.4  คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจัดตัง้ขึน้เพื่อท ำหนำ้ที่สนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำร ดำ้นบรรษัทภิบำล ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกำรด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ใหบ้รรลคุวำมส ำเร็จตำม
วตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้เพื่อเป็นกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่ม ควำมเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีทกุภำคสว่น 

คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล โดยเลอืกจำกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบรษัิท และ/
หรอืผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยที่บริษัทจดัตัง้ขึน้ 

รวมทัง้ผูบ้ริหำร และพนกังำน ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีสอดคลอ้งกบันโยบำยของ
บรษัิท และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

2) ก ำหนดและทบทวนหลกัเกณฑข์อ้พงึปฏิบตัิที่ส  ำคญั ๆ ของบรษัิท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
3) ทบทวนนโยบำย หลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4) เสนอแนะขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขอ้พงึปฏิบตัิที่ดีแก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร 

และพนกังำนของบรษัิท 
5) ดแูลใหห้ลกักำรบรรษัทภิบำลท่ีดีมีผลในทำงปฏิบตัิมีควำมตอ่เนื่องและเหมำะสม 
6) รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท พรอ้มควำมเห็นในแนวปฏิบตัิ 

และขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสม 
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำคดัเลือกกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัท และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิเพื่อ
เสนอใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ แตง่ตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรรษัทภิบำล  
 ทัง้นี ้กรรมกำรที่ครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่วมีสิทธิกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึง่ 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะตอ้งจัดใหม้ีกำรประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ตำมควำมจ ำเป็นและ

เหมำะสม 
2) วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะตอ้งจัดส่งใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลล่วงหนำ้

ก่อนกำรประชมุ 
3) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะตอ้งมีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวำ่กึ่งหนึง่จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ 
4) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะถือตำมเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชุม ทัง้นี ้

กรรมกำร ท่ีมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดจะตอ้งไมเ่ขำ้รว่มในกำรพิจำรณำหรอืลงมติ 
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9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 บริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรสรรหำบคุคลเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหำกเป็นกำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำร
รำยใหม่พิจำรณำจำกองคป์ระกอบ และคุณสมบตัิที่สอดคลอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. 
บริษัทมหำชนจ ำกดั, พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงขอ้บงัคบับริษัท โดยค ำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity)  ก ำหนดให้เพศ ระดับกำรศึกษำ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ  ทักษะวิชำชีพ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มีภำวะควำมเป็นผู้น  ำ 
วิสยัทศันก์วำ้งไกล อนัเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิท รวมถึงคณุธรรมและจรยิธรรม เป็นนโยบำยวำ่ดว้ย
ควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัท (Board Diversity) และจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนด
และตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะและควำมจ ำเป็นที่ยังขำด รวมถึง
คุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรำ้งของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท 
ส ำหรบักำรเสนอแต่งตัง้กรรมกำรรำยเดิม พิจำรณำจำกองคป์ระกอบเพิ่มเติมในดำ้นผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำ กำรให้
ขอ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิท โดยมีกระบวนกำรท่ีโปรง่ใส  สรำ้งควำม
มั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

การประชุมคณะกรรมการ 
1. จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบรษัิท  

2. จดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก ำหนดวนัประชุมไวล้ว่งหนำ้
ตลอดทัง้ปี และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  

3. จ ำนวนองคป์ระชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรตอ้งมี
กรรมกำรอยูไ่มน่อ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

4. จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร โดยไมม่ีฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มประชมุ 

5. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูดู้แลใหค้วำมเห็นชอบก ำหนด
วำระกำรประชมุ  

6. เลขำนกุำรบรษัิทท ำหนำ้ที่จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปใหก้รรมกำรลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำ
มำก่อนลว่งหนำ้  

7. ประธำนกรรมกำรบรษัิท ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนที่ประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัท มีหน้ำที่ดูแลและจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำงเพียงพอส ำหรบักรรมกำรที่จะ
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ  ในประเด็นท่ีส ำคญั โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูถื้อหุน้  และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้ใหฝ่้ำยบริหำรที่เก่ียวขอ้งน ำเสนอขอ้มูล
ประกอบกำรอภิปรำยปัญหำส ำคัญ รวมถึงเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสยีงและคะแนนเสยีง 2 ฝ่ำยเทำ่กนั 
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การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมกำร ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรที่ไม่เป็นฝ่ำยบริหำรประชุมรว่มกนัอย่ำงนอ้ย 1 ครัง้ โดยไม่มี

กรรมกำรท่ีเป็นฝ่ำยบรหิำรเขำ้รว่มกำรประชมุ เพื่อใหก้รรมกำรท่ีไมเ่ป็นฝ่ำยบรหิำรไดแ้ลกเปลีย่นควำมคิดเห็น
และพิจำรณำประเด็นตำ่ง ๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท และเรือ่งที่อยูใ่นควำมสนใจ  

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

1. กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง แตท่ัง้นีใ้นกำร
เป็นกรรมกำรดงักล่ำว ตอ้งไม่เป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรของบริษัท และไม่มี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. ในกำรด ำรงต ำแหนง่ของผูจ้ดักำรใหญ่ (Chief Executive Officer) บรษัิทก ำหนดใหไ้มส่ำมำรถ
ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนมุตัิ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
   มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำ โดยใหม้ีกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำน

โดยรวมของคณะกรรมกำร และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบคุคล (Self-Assessment) เพื่อน ำผลกำรประเมิน
มำพิจำรณำรว่มกนัในคณะกรรมกำร 
  โดยเลขำนกุำรบริษัทจะจดัสง่แบบฟอรม์กำรประเมินที่ประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑก์ำรประเมินดำ้น
ต่ำง ๆ เช่น โครงสรำ้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยบริหำร กำร
พฒันำตนเองของคณะกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำรใหแ้ก่กรรมกำรแต่ละท่ำน และรวบรวมสรุปผลกำร
ประเมินทัง้หมดแจง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบ รวมถึงขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ที่ไดร้บัจำกกำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร จะน ำมำใชใ้นกำรปรบัปรุงประสิทธิผลของกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร 
และ/หรือส่วนงำนที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี ้
คณะกรรมกำรยงัมีกำรประเมินผลงำนประจ ำปีของผูจ้ดักำรใหญ่ (Chief Executive Officer) ขององคก์รดว้ย 
ค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส และเพียงพอในกำรจงูใจ
ที่จะดแูลและรกัษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ตอ้งกำร  

2. กรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม  

3. ค่ำตอบแทนฝ่ำยบริหำร พิจำรณำโดยเช่ือมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำร
ปฏิบตัิของผูบ้รหิำรแตล่ะทำ่น  

4. กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนทั้งหมดดังกล่ำว จะดูควำมเหมำะสมของประสบกำรณ์ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญของกรรมกำร โดยดูตำมควำมเหมำะสมของอุตสำหกรรม
บรกิำร และไดร้บัคำ่ตอบแทนตำมจ ำนวนที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิในแตล่ะปี 

 



บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                     
                

 59 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
1. กรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่แต่ละท่ำนจะไดร้บัทรำบขอ้มูลของบริษัท  กฎระเบียบ และ

ขอ้มลูธุรกิจของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเพียงพอ ก่อนปฏิบตัิหนำ้ที่ 
2. กรรมกำรจะไดร้บักำรสนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้ีกำรอบรมและพฒันำควำมรูอ้ยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อ

ช่วยใหก้รรมกำรสำมำรถท ำหนำ้ทีแ่ละก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ทัง้นี ้ในปี 2563 มีกรรมกำร เขำ้รว่มอบรม / สมัมนำเพื่อเพิ่มพนูควำมรูแ้ละพฒันำตนเอง ดงันี ้
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พิจำณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ควำม

รบัผิดชอบหลกั ดงันี ้
1. ให้ขอ้แนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรเก่ียวกับขอ้กฎหมำย ขอ้ควรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ของ

ทำงกำร ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบรษัิท ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูตอ้งและ
สม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  ำคญัแก่กรรมกำร  

2. สง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ใหข้อ้มลู และผลกัดนัคณะกรรมกำร
ใหป้ฏิบตัิตำม  

3. จัดเตรียมระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุม
คณะกรรมกำร 

4. จดักำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษัท 
และขอ้พงึปฏิบตัิที่ดี  

5. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และกำรประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำร  

6. จดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนงัสอืนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือนดั
ประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร  

7. ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

8. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำน โดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร  
9. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและขอ้ก ำหนด 
10. ติดต่อและสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบรษัิท 

และเป็นสือ่กลำงระหวำ่งผูถื้อหุน้ กบัคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร 
12. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ

คณะกรรมกำร  
13. ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร 

 

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีแผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ของผูบ้รหิำรสงูสดุ (ผูจ้ดักำรใหญ่) ผูบ้รหิำรงำน
หลกัขององคก์ร ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขอ้มลู ผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ ผูอ้  ำนวยกำร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของบริษัท เพื่อใหผู้ล้งทุน องคก์ร ตลอดจนพนกังำนวำงใจไดว้่ำ กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทจะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำงทนัท่วงที หำกต ำแหน่งส ำคญัดงักลำ่วว่ำงลง โดยมอบหมำยใหฝ่้ำยบริหำร
ทรพัยำกรบุคคลเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และใหม้ีกำรทบทวนแผน
เป็นประจ ำทกุปี 
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9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญั และจดัใหม้ีกลไกในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน ที่ท ำใหส้ำมำรถควบคมุดแูล
กำรจดักำร และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย และบรษัิทรว่ม เพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของ
บรษัิท เช่น กำรพิจำรณำสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษัิทไปเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ ในบรษัิท
ยอ่ย และบรษัิทรว่ม อย่ำงนอ้ยตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ โดยบคุคลที่ไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิท
รว่ม มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่มนัน้ ๆ  

ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทมีกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และรดักุมเพียงพอ  รวมถึง
กลไกอื่นในกำรก ำกบัดแูลบรษัิทย่อยดงักลำ่ว เช่น กลไกในกำรก ำกบัดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษัิทย่อย กบับคุคลที่เก่ียวโยง  กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์หรือกำร
ท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดใหค้รบถว้นถกูตอ้ง รวมถึงมีกำรก ำกบัดแูลใหม้ีกำรจดัเก็บขอ้มลู และกำรบนัทกึบญัชีของบรษัิท
ยอ่ยใหบ้รษัิทสำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัตำมก ำหนด 

9.5 การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนัขอ้มูลภำยในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์

สว่นตนเป็นอย่ำงยิ่ง จึงมีกำรก ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้มลูซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชนไวเ้ป็นควำมลบั 
โดยก ำหนดใหร้บัรูเ้ฉพำะผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งเทำ่นัน้ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้จง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และผูส้อบบญัชี ทรำบถึงภำระหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์
ในบรษัิทของตน รวมถึงบคุลลที่มีควำมสมัพนัธก์บัตนเองดงัตอ่ไปนี ้(1) คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นฉนัทส์ำมีภรรยำ (2) บตุรที่
ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บคุคลตำม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของนิติบคุคลดงักลำ่ว ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรพัย ์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  ตำมมำตรำ 59 และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535
อีกทัง้ บริษัทไดห้ำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี รวมถึงบุคคลที่มีควำมสมัพนัธก์ับตนเอง ท ำกำรซือ้ ขำย โอน 
หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท โดยใชข้อ้มลูภำยในซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชน  รวมทัง้เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพรต่่อสำธำรณชน และก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู
แจง้ตอ่เลขำนกุำรบรษัิท (ผูท้ี่คณะกรรมกำรมอบหมำย) ลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั ก่อนจะซือ้จะขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท 
ส ำหรบักรณีที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร  และผูส้อบบญัชี รวมถึงบคุคลที่มีควำมสมัพนัธก์บัตนเองท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบั
โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิทที่ไมเ่ขำ้ขำ่ยกรณีขำ้งตน้ ใหร้ำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์
ทกุครัง้ที่ท  ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยด์งักลำ่วภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่เกิดรำยกำรขึน้ โดยมีกำร
รำยงำนกำรถือหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละไตรมำส เพื่อให้
ทรำบควำมเคลือ่นไหวในกำรถือหุน้บรษัิทของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบรหิำร 

ส ำหรบัในส่วนของพนกังำน บริษัทไดก้ ำหนดเรื่องนีไ้วเ้ป็นหัวขอ้หนึ่งของจรรยำบรรณที่พนกังำนพึงยึดถือ
ปฏิบตัิโดยมิใหพ้นกังำนแสวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จำกต ำแหน่งหนำ้ที่กำรงำนและขอ้มลูอนัเป็น
ควำมลบัของบรษัิท  
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ทัง้นี ้หำกพบว่ำ บุคคลขำ้งตน้ไดน้ ำขอ้มูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนส์่วนตน บริษัทถือว่ำบุคคล
ดงักลำ่วมีควำมผิดทำงวินยัอยำ่งรำ้ยแรงและจะถกูลงโทษตำมขอ้บงัคบัพนกังำนของบรษัิทตอ่ไป 

9.6 การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคณุสมบติัและกำรปฏิบตัิงำนของผูส้อบบญัชี และเสนอต่อคณะกรรมกำร
ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทในแต่ละปี รวมถึงค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรเสนอ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้  

ในรอบปี 2563 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 
ในปี 2563 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีใหแ้ก่ บริษัท ส ำน ักงำน อีวำย จ ำก ัด 

จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่เกิดขึน้จริง)  
ทัง้นี  ้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  และผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตั ้งเป็นผูส้อบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหำร / ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำง
เป็นอิสระ 

2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fees) 
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำบรกิำรอื่น ๆ เป็นเงิน 0.24 ลำ้นบำท ไดแ้ก่ ค่ำสอบ

ทำนรำยงำนประจ ำปี และค่ำบริกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนเพื่อใชส้ิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบุคคล
ตำมขอ้ก ำหนดในบตัรสง่เสรมิกำรลงทนุ ในปี 2563 

9.7 การน า CG Code ไปปรับใช้ 
 คณะกรรมกำรไดม้ีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษัิท เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนครัง้ลำ่สดุ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 พบวำ่ บริษัทไดน้ ำหลกัปฏิบตัิตำม CG 
Code 2560 มำปรบัใชต้รงตำมทบรษิทของธุรกิจของบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทตระหนกัดีว่ำ องคก์รที่จะเติบโตอย่ำงยั่งยืนไดน้ัน้ ตอ้งมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันัน้ บริษัท จึงได้
ก ำหนดแนวนโยบำยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดงันี ้

1. มีควำมแนว่แนใ่นกำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม เพื่อสรำ้งคณุภำพชีวิตที่ดีใหก้บัพนกังำน 
2. ลดกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งสิน้เปลอืง 
3. ผลติบรกิำรดำ้นขอ้มลูที่มีคณุภำพเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุ 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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4. ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคณุธรรม และซื่อสตัยส์จุรติ 
5. สนบัสนนุใหม้ีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน ์สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
บรษัิทมีกำรสือ่สำรนโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนใหพ้นกังำนอยำ่งตอ่เนื่อง  

ผ่ำนเครื่องมือกำรสื่อสำรภำยในองคก์รช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ กำรใชจ้ดหมำยข่ำว บอรด์
ประชำสมัพนัธ ์กำรแจง้ผ่ำนอีเมล ์Intranet web หรอืกำรชีแ้จงในท่ีประชุม เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำมตระหนกัรูแ้ละควำม
เขำ้ใจในหนำ้ที่ของตนเองในกำรรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้สว่นเสยี   
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกัด (มหำชน) หรือ BOL มีควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำร

ฐำนขอ้มูล และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกบัควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำใหบ้ริษัทเป็นผูน้  ำดำ้น
กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูทำงธุรกิจครบวงจร ตัง้แตบ่รกิำรขอ้มลูพืน้ฐำน และผลกำรด ำเนินงำนของแตล่ะบรษัิท รวมถึงบรกิำร
ดำ้นข่ำวสำร กำรวิเครำะห์และตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจทำงธุรกิจที่มีควำมน่ำเช่ือถือ โดยมี
เป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นในกำรใหบ้ริกำรขอ้มลูที่มีคุณภำพ มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเช่ือถือ ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่มีทัง้ควำมทนัสมยั และมีกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่มีประสทิธิภำพ ท ำใหไ้ดร้บัควำมเช่ือถือ
และไวว้ำงใจจำกกลุม่ลกูคำ้ประเภทองคก์ร กลุม่ธนำคำร และสถำบนักำรเงินชัน้น ำตำ่ง ๆ อย่ำงตอ่เนื่อง อย่ำงไรก็ตำม 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกิจแลว้ บรษัิทยงัยึดมั่นในนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ยึดมั่นในหลกัจริยธรรมควบคู่กบักำรมีจิตส ำนึกดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงแทจ้ริง โดย
ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ทั้งยังมีส่วนในกำรสรำ้งสรรค์และสรำ้ง
คณุประโยชนใ์หก้บัสงัคมไทยทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน  

จำกกรอบนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทไดก้ ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม โดยสำมำรถสรุป
สำระส ำคญัไดด้งันี ้

1 ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
1.1 ตรวจสอบดูแลคุณภาพของขอ้มูลและการบริการ  

เนื่องจำกธุรกิจหลกัของบริษัท คือ กำรใหบ้ริกำรขอ้มูลทำงธุรกิจ โดยจะมีกำรใหบ้ริกำรผ่ำน
คอมพิวเตอรแ์ละระบบอินเทอรเ์น็ตเป็นชอ่งทำงหลกั ดงันัน้ บรษัิทจึงตอ้งควบคมุดแูลคณุภำพขอ้มลูและ
กำรบรกิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมีกำรใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยีกำรวิเครำะหท์ำงธุรกิจที่หลำกหลำย เพื่อ
สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้ 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน:  
1. กำรใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในกำรบรหิำรจดักำรขอ้มลู  
2. มีกำรควบคมุกระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูอยำ่งรดักมุ 
แนวทางและกิจกรรมด้านการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลและการบริการ 
1. สรำ้งหนำ้เว็บไซตใ์หใ้ชง้ำนงำ่ย ใชส้สีบำยตำ เพื่อถนอมสำยตำผูใ้ชบ้รกิำร  
2. มีกำรจดัหมวดหมูข่อ้มลูตำ่ง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหล้กูคำ้สำมำรถคน้หำและใชง้ำนไดง้่ำย  
3. ปรบัปรุงและตรวจสอบขอ้มลูใหม้ีควำมทนัสมยั ถกูตอ้ง และครบถว้นอยูเ่สมอ 
4. มีกำรวิจยัและพฒันำเพื่อสรำ้งนวตักรรมของกำรบรกิำรอยำ่งตอ่เนื่อง 
5. มีกำรจดัอบรมควำมรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักำรใชง้ำนใหแ้ก่ลกูคำ้ก่อนจะเริม่ตน้ใชบ้รกิำร 
6. บริษัทใช้ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนในระดับสำกล รวมถึงมีกำรพัฒนำระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่ำยที่มีควำมปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ โดยในปี 2559 บรษัิทไดผ้ำ่นกำรตรวจ
ประเมินมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ ( ISMS) ตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC27001:2013 (Surveillance) โดยบริษัทมีขอ้ตกลงรกัษำควำมลบั และไม่เปิดเผยขอ้มูลที่
สอดคลอ้งกันกับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และในปี 2560 บริษัทไดม้ีกำรขยำยขอบเขตใน
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สว่นของกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์โดยมีกำรเพิ่มกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนจำกเดิม 102 
ขอ้ เป็น 114 ขอ้ 

1.2 การดูแลและคุ้มครองลูกคา้   
กำรปกปอ้งดแูลขอ้มลูของลกูคำ้ และไมน่ ำขอ้มลูของลกูคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัของบคุคล

ใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งที่บริษัทใหค้วำมส ำคัญสูงสุด และยึดถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบ จรรยำบรรณ 
ขอ้บงัคบั และขอ้กฎหมำยต่ำง ๆ อย่ำงเครง่ครดัมำโดยตลอด เนื่องจำกบริษัทไดต้ระหนกัถึงกำรเคำรพ
สทิธิสว่นบคุคล เพื่อรกัษำควำมไวว้ำงใจของลกูคำ้ที่มีตอ่บรษัิท   
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน:  
1.  กำรรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ใหเ้ป็นควำมลบั 
2.  ระบบรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่ไดม้ำตรฐำน 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกบัการดูแลและคุ้มครองลูกคา้ 
1. มีบริกำรหลงักำรขำยที่ดี โดยกำรใหค้  ำปรกึษำและแกไ้ขปัญหำใหก้บัลกูคำ้ รวมทัง้มีระบบสนบัสนนุ

ใหค้วำมช่วยเหลอืในกำรแกปั้ญหำ 
2. มีนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำร 
3. มีกำรจดัอบรมพนกังำนใหม้ีควำมเขำ้ใจถึงสทิธิควำมเป็นสว่นตวัของลกูคำ้ และก ำหนดบทลงโทษที่

ชดัเจนหำกมีกำรกระท ำผิด หรอืฝ่ำฝืนตอ่กฎระเบียบตำ่ง ๆ  
4. มีกำรเก็บรกัษำข้อมูลควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำอย่ำงเคร่งครดั  โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนกังำนทกุระดบั จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใด ๆ ของลกูคำ้ หำกมิไดม้ีกำรอนญุำตจำกลกูคำ้ก่อน 
5. มีกำรจดัเก็บขอ้มลูของลกูคำ้อยำ่งเป็นระบบ ระเบียบ มีควำมปลอดภยั และไมน่ ำขอ้มลูไปใชใ้นทำง

ที่มิชอบหรอืขดัตอ่กฎหมำย 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้รบัรำงวัลจำกโครงกำร “Bai Pho Business Awards by Sasin” ในปี 2551 ซึ่งเป็น
รำงวลัเกียรติยศส ำหรบัผูป้ระกอบกำรไทย เพื่อยกย่องธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จและสรำ้งควำมโดดเด่นทำงธุรกิจได้
อย่ำงน่ำภำคภมูิใจ  ทัง้ยงัเป็นแบบอย่ำงในกำรพฒันำธุรกิจ SME บนควำมโดดเด่นในมิติกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่ม (Value 
Creation) และมิติกำรใหค้วำมส ำคญัต่อลกูคำ้ (Customer Focus) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำรนัตีว่ำบริษัทใหใ้หค้วำมส ำคญัใน
เรือ่งของกำรรบัฟังและเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยบรษัิทมีกำรพฒันำมำอยำ่งตอ่เนื่อง  

2 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
 การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา  
  บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ติกำกำรแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม ไม่เอำรดัเอำเปรียบผูอ้ื่น ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยใด ๆ และไม่ละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ รวมทัง้กำรหลีกเลี่ยงคู่คำ้ที่ลว่งละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. ไมน่ ำแนวคดิหรอืผลงำนของผูอ้ื่นมำใชป้ระโยชนก์บับรษัิท 
2. ไมน่ ำผลงำนหรอืขอ้มลูของผูอ้ื่นมำดดัแปลง หรอืบิดเบือน 
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3. ยดึมั่นในจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และกฎหมำยทรพัยส์นิทำงปัญญำอยำ่งเครง่ครดั 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกบัการไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา 
  ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ บริษัทจะมีท ำสญัญำกบัคู่คำ้ โดยมีกำรระบชุดัเจนว่ำ ขอ้มลู กระบวนกำรผลิต หรอื ลิขสิทธ์ิ
ใด ๆ ที่น  ำมำใช ้มิไดม้ีกำรละเมิดต่อทรพัยส์ินทำงปัญญำผูอ้ื่น ไม่ว่ำจะเป็นทรพัยส์ินทำงปัญญำในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ โดยกำรสรำ้งควำมตระหนกัในเรื่องดงักลำ่ว ผ่ำนทำงสำยกำรบงัคับบญัชำ และกำรอบรม
ต่ำง ๆ เพื่อใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัหำกพนกังำนกระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรฝ่ำฝืนและละเมิด
สทิธิดงักลำ่ว ถือวำ่กำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดทำงวินยัอยำ่งรำ้ยแรง และจะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป 

3 การด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภบิาล 
  บริษัทด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้โดยมีกำรก ำหนดคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิของพนกังำนทกุคนในองคก์ร 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบท่ีกฎหมำยก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั 
2. ก ำหนดใหพ้นกังำนปฏิบตัิตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณ 
แนวทางและกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภบิาล 
1. เลอืกคูค่ำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส 
2. ไมร่บัสนิบนหรอืผลประโยชนใ์นทำงมิชอบ และไมเ่อำรดัเอำเปรยีบคูค่ำ้ 
3. ก ำหนดใหพ้นกังำนใหม่ทกุคนไดร้บักำรอบรมเรื่องจริยธรรมตัง้แต่วนัปฐมนิเทศ และมีกำรทบทวนควำม

เขำ้ใจส ำหรบัพนกังำนปัจจุบนั โดยกำรจัดท ำแบบทดสอบเก่ียวกบักฎเกณฑใ์นกำรปฏิบตัิงำน ระเบียบ
และข้อปฏิบัติของพนักงำน และน ำผลที่ได้มำประเมินระดับควำมรูค้วำมเข้ำใจของพนักงำน เพื่อ
ด ำเนินกำรสือ่สำรใหพ้นกังำนมีควำมเขำ้ใจและสำมำรถปฏิบตัิตำมไดอ้ยำ่งทั่วถึง 

4 การต่อต้านการทุจริต 
 ต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชันทุกรูปแบบ  
  บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใส ปฏิบตัิงำนอย่ำงมีจรยิธรรม สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. ก ำหนดจรยิธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชนั 
 แนวทางและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 
  มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชันและกำรรบัสินบน และ
นโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้
รอ้งเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจดักำรกับเรื่องที่ถกูรอ้งเรียน และแนวทำงใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผู้
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แจง้เรื่องรอ้งเรียนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี  ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลไดม้ีกำรสนบัสนุนและสง่เสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมใหบ้คุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม 
การส่งเสริมคุณภาพชีวติชุมชน  
 บริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจที่เอือ้ประโยชนต์่อชุมชนโดยรอบ เนื่องจำกบริษัทเช่ือวำ่มำตรฐำนคณุภำพ
ชีวิตที่ดีของคนในชมุชน เป็นสว่นหนึง่ของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององคก์ร โดยกำรมีสว่นรว่มกบัชมุชนในกำร
พฒันำชีวิตควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชนใหด้ีขึน้ 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. สนบัสนนุเยำวชนในชมุชนในกำรใชเ้วลำวำ่งใหเ้กิดประโยชน ์
2. มีสว่นรว่มในกำรพฒันำรำยไดภ้ำยในชมุชน 
แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชวีิตชุมชน 
1. กำรจำ้งงำนนกัศึกษำในชุมชนใหเ้ป็นพนกังำนคียข์อ้มูล Part-time เพื่อสรำ้งรำยไดเ้สริมระหว่ำงเรียน 

และใชเ้วลำวำ่งใหเ้ป็นประโยชนร์ะหวำ่งปิดภำคเรยีน  
2. จำกกำรจำ้งงำนนกัศึกษำ และพนกังำนชั่วครำวเป็นจ ำนวนมำก สง่ผลทำงออ้มกบัพ่อคำ้ แมค่ำ้โดยรอบ

ใหม้ีรำยไดเ้พิ่มมำกขึน้ โดยมีกำรจบัจ่ำยและซือ้-ขำยสนิคำ้มำกขึน้ ก่อใหเ้กิดกำรกระจำยรำยไดภ้ำยใน
ชมุชน รวมทัง้เกิดกำรพฒันำคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ของคนในชมุชน 

6 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

 บริษัทมีควำมตระหนักถึงคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ รวมทัง้ลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้กับสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน เพื่อลดกำรใชท้รพัยำกรให้
ไดม้ำกที่สดุ 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรลดกำรใชท้รพัยำกรกระดำษ 
2. กำรรกัษำคณุภำพของสิง่แวดลอ้มทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร 
3. สง่เสรมิใหม้ีกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

 แนวทางและกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
1. รณรงคใ์หม้ีกำรใชก้ระดำษทัง้ 2 หนำ้  
2. รณรงคใ์หม้ีกำรคดัแยกขยะอยำ่งถกูวิธีอยำ่งตอ่เนื่อง  
3. กำรรบั-สง่ขอ้มลูแบบ soft-file มำกขึน้ และปริน้ทเ์มื่อจ ำเป็น 
4. โครงกำรบรจิำคไสล้กูแมก๊ซท์ี่ใชแ้ลว้ น ำไปรไีซเคิลท ำเป็นอปุกรณเ์พื่อคนพิกำรและผูส้งูอำยไุด ้เช่น ไมค้  ำ้

ยนั ไมเ้คนวอรค์  
5. กำรใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม อีกทัง้ตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภค และมีกำรรบัรองฉลำกเขียว 
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7 การปฏิบัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน 
 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน   

 บริษัทเช่ือว่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรที่ส  ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและน ำพำบริษัทไปสู่
ควำมส ำเร็จ บริษัทจึงตระหนักถึงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน จึงเปิด
โอกำสในกำรท ำงำน เพื่อควำมกำ้วหนำ้ของพนกังำนทกุคนอยำ่งไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
กลยุทธแ์ละกรอบการด าเนินงาน: 
1. กำรจำ้งงำนอยำ่งเป็นธรรม  
2. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำนอยำ่งเครง่ครดั 
3. เคำรพสทิธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน 
4. กำรสง่เสรมิศกัยภำพของพนกังำนตำมหนำ้ที่รบัผิดชอบ 
5. ใสใ่จสขุภำพอนำมยัของพนกังำน 

 
แนวทางและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน  
1. มีนโยบำยเก่ียวกับกำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน โดยยึดหลกัควำมเป็นธรรม    

จูงใจ และสำมำรถแข่งขนัไดก้ับธุรกิจในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนัและอตุสำหกรรมอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
และก ำหนดใหม้ีกำรบริหำรระบบค่ำตอบแทน โดยกำรส ำรวจค่ำตอบแทนในตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ส ำหรบัค่ำตอบแทนพิเศษในกำรปฏิบตัิงำนที่นอกเหนือจำกกำรท ำงำนปกติ เช่น ค่ำลว่งเวลำ คำ่ท ำงำน
วนัหยดุ บรษัิทจะมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนโดยยดึตำมกฎหมำยแรงงำน 

2. มีสวสัดิกำรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน 
3. กำรจดัอบรมหลกัสตูรภำยในส ำหรบัพนกังำน และสง่พนกังำนไปอบรมหลกัสตูรภำยนอก ตำมต ำแหนง่

หนำ้ที่ในบรษัิท เพื่อพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของพนกังำน และน ำมำใชป้ระโยชนส์  ำหรบักำรท ำงำน 
และกำรใชชี้วิตในสงัคม รวมถึงมีระบบ E-Learning ใหพ้นกังำนสำมำรถศกึษำหำควำมรูไ้ดต้ลอดเวลำ 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนาภายในและภายนอก ปี 2562-2563 
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4. มีกำรจำ้งงำนบคุคลทพุพลภำพเขำ้ท ำงำนในบริษัทตำมเกณฑ ์และใหโ้อกำสกบัผูท้ี่เหมำะสมกบังำนที่
บรษัิทพงึใหก้ำรสง่เสรมิและช่วยเหลอืได ้

5. สง่เสรมิใหพ้นกังำนมีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์หรอืท ำควำมดีเพื่อสงัคมตำมโอกำส 
6. มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน ส ำหรบัแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ที่ส่งถึง

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง ท่ีอีเมล ์bolwhistleblowing@bol.co.th 
7. จดักิจกรรมสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร หลกัสตูร “กำรพฒันำทกัษะกำรสื่อสำร และกำรประสำนงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ” เพื่อให้พนักงำนรูจ้ักวิธีกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรสรำ้ง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนต่ำงแผนก รวมทั้งมีกำ รประเมินและติดตำมผล 
หลงัจำกเสรจ็สิน้กิจกรรม 3 เดือน 

8. จดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพเป็นประจ ำทกุปี  
9. ดูแลสภำพแวดลอ้มในที่ท  ำงำนใหม้ีสขุอนำมยัที่ดี เช่น มีก ำหนดกำรก ำจัดปลวก ขดัพืน้ ซกัพรม กำร

เปลี่ยนไสก้รองตูน้  ำ้ดื่มอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน ำ้ดื่มใหอ้ยู่ใน เกณฑป์กติเป็น
ประจ ำทกุเดือน รวมทัง้ติดตัง้เครือ่งฟอกอำกำศ ในหอ้งที่มีกำรติดตัง้เครือ่งถ่ำยเอกสำรจ ำนวนมำก เพื่อ
กรองฝุ่ นละออง มลภำวะ และกลิน่ท่ีเกิดจำกเครือ่งถ่ำยเอกสำร 

ความรับผิดชอบตอ่สังคมในดา้นอืน่ ๆ 
นอกเหนือจำกกิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจแลว้ บรษัิทไดใ้หค้วำมส ำคญักบั

กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้เพรำะเช่ือว่ำกำรศึกษำคือรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของชำติในอนำคต ทัง้นี ้
บริษัทตระหนกัดีว่ำ กำรใหค้วำมรูท้ี่ดีและกำรฝึกปฏิบัติบุคลำกรของชำติใหเ้ห็นถึงควำมส ำคัญของขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 
ท ำงำนจรงิดว้ยตนเอง รูจ้กัถึงปัญหำและสำมำรถแกปั้ญหำตำ่ง ๆ  ได ้โดยมีพี่เลีย้งใหค้  ำแนะน ำ บรษัิทจึงมีกำรสนบัสนนุ
กิจกรรมทำงกำรศกึษำ คือ กำรมีสว่นรว่มในกำรใหก้ำรศึกษำจำกกำรท ำงำนจรงิใหก้บัทอ้งถ่ิน บริษัทรว่มมือกบัสถำบนั
ทำงกำรศกึษำตำ่ง ๆ ในกำรรบันกัศกึษำที่ตอ้งกำรฝึกงำนไดม้ีโอกำสเขำ้มำ มีสว่นในรว่มในกำรขัน้ตอนกำรบนัทกึขอ้มลู 
ซึง่เป็นโครงกำรตอ่เนื่องที่ไดร้บัควำมรว่มมือที่ดจีำกสถำบนักำรศกึษำระดบัมหำวิทยำลยัตำ่ง ๆ ตลอดมำ อีกทัง้กำรท่ีให้
สถำบนักำรศกึษำ อำจำรย ์และนกัศกึษำ ไดม้ีโอกำสไดใ้ชบ้รกิำรขอ้มลูนิติบคุคลของบรษัิท เพื่อประโยชนใ์นกำรท ำงำน
วิจัย กำรศึกษำ และกำรท ำวิทยำนิพนธ์อีกด้วย บริษัทจึงได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสังคมและ
สำธำรณประโยชน ์รว่มสนบัสนนุงบประมำณ กำรมอบวสัดอุปุกรณ ์และของใชท้ี่จ  ำเป็นกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ อำทิ 
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การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรรั์ปชั่น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริมใหบ้ริษัทด ำเนินธุรกิจ และกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม 
จรยิธรรม ปฏิบตัิตำมกฎหมำยตลอดจนมีควำมรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นกำรสง่เสรมิระบบกำร
ก ำกบัดแูลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยดึหลกัควำมซื่อสตัย ์ควำมยตุิธรรม ควำมโปรง่ใสเป็นส ำคญัและ
มุง่เนน้กำรสรำ้งประโยชนท์ี่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และค ำนงึถึงผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียโดยรวม บรษัิทจึงไดก้ ำหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทำงส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนพึงปฏิบตัิ อนัส่งผลใหเ้กิดภำพพจนท์ี่ดีต่อบริษัท ใหก้ับนกัลงทุน
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และไดร้บัควำมเช่ือมั่นจำกสงัคม ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน สรำ้งควำมมั่งคั่งและ
มั่นคงทำงกำรเงิน อนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

 ตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ  
   บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นและส่งเสริมใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใส ปฏิบตัิงำนอย่ำงมีจรยิธรรม สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท 
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กลยทุธแ์ละกรอบกำรด ำเนินงำน 
1. ก ำหนดจรยิธรรมธุรกิจ 
2. ก ำหนดนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชนั 

 แนวทำงและกิจกรรมกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 
 มีกำรก ำหนดจริยธรรมธุรกิจและนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอรร์ปัชันและกำรรบัสินบน และ

นโยบำยกำรรบัขอ้รอ้งเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลมุถึงกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้
รอ้งเรียน รวมทัง้กระบวนกำรในจดักำรกับเรื่องที่ถกูรอ้งเรียน และแนวทำงใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองผู้
แจง้เรื่องรอ้งเรียนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลไดม้ีกำรสนบัสนุนและสง่เสริม รวมถึงกำร
ฝึกอบรมใหบ้คุลำกรทกุระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึกในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนั 

 
 
การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำร ไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมุง่เนน้ใหบ้รษัิท มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท เพื่อประสทิธิภำพ
สงูสดุในกำรบรหิำรงำน ตลอดจนกำรดแูลทรพัยส์นิ กำรลดควำมผิดพลำดและควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้กบับรษัิท กำร
จดักำรดำ้นกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำร และกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูล และระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของหน่ วยงำนต่ำง ๆ  
เพื่อใหเ้กิดควำมมั่นใจไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผลว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท จะสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค ์สำมำรถสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มสงูสดุไดใ้นระยะยำว  โดยสรุปกำรประเมินระบบควบคมุภำยในได ้ดงันี ้  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 บรษัิทมีกำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ผำ่นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษัิทท่ีชดัเจน และวดัผล

ไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 
1.2 บริษัทไดจ้ัดโครงสรำ้งขององคก์รและสำยงำนบงัคบับญัชำที่ชดัเจนและเหมำะสม  มีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ที่

และควำมรบัผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร พนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่ และควำม
รบัผิดชอบ รวมทัง้ตระหนกัถึงหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของตน 

1.3  บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรปัชั่น รวมถึงมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิดหรือขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing) เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ด ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษัิท 

1.4 บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อควำมซื่อสัตยแ์ละจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยแยกจรยิธรรมในแตล่ะหมวดหมู ่ดงันี ้
1.4.1 จรยิธรรมทำงธุรกิจของบรษัิท 
1.4.2 จรรยำบรรณของผูบ้รหิำร 
1.4.3 จรรยำบรรณของพนกังำน 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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2. การประเมินความเสี่ยง    
 ฝ่ำยบริหำรมีกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคญัที่ท  ำใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงทัง้หมดที่มี
ผลกระทบส ำคญั ทัง้จำกภำยในและภำยนอกต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร จะไดร้บักำรพิจำรณำและจดักำรให้
หมดไปหรือลดนอ้ยลง ซึง่จะท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสทิธิภำพและประสิทธิผลตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว ้รวมถึงมี
กำรติดตำมผลใหม้ีกำรปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง 

3. กิจกรรมการควบคุม  
 บรษัิทมีกิจกรรมควบคมุที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล โดยก ำหนดใหม้ีนโยบำย อ ำนำจอนมุตัิ (Level 

of Authorization) และระเบียบปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรระบกุำรด ำเนินงำน  มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มิใช่ทำงกำรเงิน โดยฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  กำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และวงเงินอ ำนำจอนมุตัิในแต่ละระดบัไวเ้ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษร   มีกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนที่เอือ้อ ำนวยใหม้ีกำรแบ่งสว่นและบคุคลผูร้บัผิดชอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบควบคุมภำยใน และกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีขึน้อย่ำง
เพียงพอ มีประสทิธิภำพตรงตำมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทท่ีวำงไว ้

4. สารสนเทศและการสื่อสาร    
 บริษัทมีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศและระบบขอ้มูลอย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรจัดท ำขอ้มูลที่ส  ำคญัต่ำง ๆ อย่ำง

เพียงพอที่จะใชใ้นกำรตดัสินใจ ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรมีกำรบนัทึกสรุปควำมเห็นของ
กรรมกำร มีกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่ กำรบนัทึกบญัชีไดป้ฏิบตัิตำมนโยบำยบญัชีตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไปและเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท  นอกจำกนีบ้ริษัทมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ เก่ียวเนื่องกับกำร
ปฏิบตัิงำน  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำร
ควบคุมและด ำเนินกิจกรรมขององคก์ร เพื่อให้มั่นใจว่ำสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
สำมำรถท ำใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย 

5. การติดตามและประเมินผล  
 บริษัทมีระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริษัท ไดเ้ปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนว่ำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำ
หนำ้ที่สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหร้ะบบกำรควบคมุภำยในมีควำมเพียงพอ เหมำะสมกบักำร
ด ำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นทรำบโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดป้ฏิบัติหนำ้ที่และแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระภำยใตข้อบเขต อ ำนำจหนำ้ที่ที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในกำรช่วยก ำกับดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัท ปรำศจำกควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์มีบทบำทหนำ้ที่ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน กำรสอบทำนรำยกำรระหวำ่งกนั กำรสอบทำนกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรสอบทำนและก ำกับดูแลกำรตรวจสอบภำยใน และกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ในสภำพปัจจุบันบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัแบบประเมินกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์บรษัิท
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มีระบบกำรควบคมุภำยในส ำหรบัเรือ่งกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคล
ดงักลำ่ว อย่ำงเพียงพอแลว้ รวมทัง้มีระบบกำรติดตำมควบคมุดูแลกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรพัยส์ินของ
บรษัิทอนัเกิดจำกกำรท่ีผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรอืโดยไมม่ีอ  ำนำจ  

การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส  ำคญัที่ท  ำใหเ้กิดควำมมั่นใจวำ่ ควำมเสี่ยงทัง้หมดมีผลกระทบ
ส ำคญั ทัง้จำกภำยในและภำยนอกที่มีต่อกำรบรรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรให้
หมดไปหรือลดนอ้ยลง ซึ่งจะท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่ทัง้นี ้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดงักลำ่ว นอกจำกจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรทั่วทัง้องคก์รแบบบรูณำกำร ยงัตอ้งใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำหนดผูร้บัผิดชอบ
ต่อกิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) รวมถึงไดม้ีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Monitoring) 
เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้ำ่กำรจดักำรควำมเสีย่ง มีคณุภำพ มีควำมเหมำะสม และกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดน้ ำไปใชท้กุระดบัของ
องค์กร มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อผู้บริหำรที่
รบัผิดชอบ และทำ้ยสดุมีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information & Communication) แก่บคุลำกรทกุคนใหไ้ดร้บัรูแ้ละ
เขำ้ใจอย่ำงทั่วถึง จะสำมำรถช่วยให้บุคลำกรที่เก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ โดยมีกำรก ำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งมุ่งเนน้กำรพัฒนำระบบบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
 ส ำหรบัประเภทควำมเสี่ยงในทุกระดับขององคก์ร แบ่งควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจโดยตรง 
ออกเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
 เป็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรปฏิบตัิงำนทกุ ๆ ขัน้ตอน โดยครอบคลมุถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรในกำร
ท ำงำน อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนขององคก์รได ้
ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน รวมถึงมีมำตรกำรในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ตำ่ง ๆ ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยตอ่องคก์รไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอยำ่งถกูตอ้งและเหมำะสม 

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk)  
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้กบัทกุองคก์รในปัจจุบนั ควำมเสี่ยงดำ้นเทคโนโลยีนีป้ระกอบดว้ย ควำมเสี่ยงในกำร
เขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ (Information Access Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้โดยพนกังำนทั่วไปอำจเขำ้สู่ระบบ
สำรสนเทศ และใชข้อ้มลูต่ำง ๆ ของบรษัิทเกินกวำ่อ ำนำจของตนเองที่มีอยู ่ควำมเสี่ยงในควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนิน
ธุรกิจ (Business Continuity Risk) เป็นควำมเสีย่งที่เกิดขึน้เมื่อเทคโนโลยีเกิดกำรขดัขอ้ง อำจท ำใหธุ้รกิจนัน้ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินธุรกรรมตำ่ง ๆ ตอ่ไปได ้ควำมเสีย่งในโครงสรำ้งทำงเทคโนโลยี (Infrastructure Risk) อำจเกิดขึน้ในกรณีที่บรษัิท
มีกำรเลือกซือ้อปุกรณท์ำงเทคโนโลยีไม่เหมำะสมกบัลกัษณะงำนของบริษัท และควำมเสี่ยงในควำมสะดวกในกำรใช้
เทคโนโลยี (Availability Risk) เป็นควำมเสี่ยงที่พนกังำนหรอืผูบ้ริหำรไม่สำมำรถเขำ้ใชข้อ้มลูต่ำง ๆ ตำมที่ตนเองนัน้มี
ขอบข่ำยกำรรบัผิดชอบตำมหนำ้ที่ จำกควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศดงักลำ่ว บรษัิทก ำหนดใหม้ีโครงสรำ้งและ
กำรจดักำรดำ้น IT ที่รดักุมที่จะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลที่ไม่มีอ  ำนำจเขำ้ถึงขอ้มูลของลกูคำ้ กำรมีขอ้มลูที่ถูกตอ้งครบถว้น
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เมื่อต้องกำรใช้งำน มีกำรส ำรองขอ้มูลและจัดท ำแผนฉุกเฉินทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงมีกำรจัดกำร
ทรพัยำกรทำงดำ้น IT ที่เหมำะสมกบัธุรกิจ 

3. ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)  
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคณุสมบตัิเฉพำะของภำคธุรกิจของบรษัิท เนื่องจำกเป็นธุรกิจขอ้มลูที่เฉพำะเจำะจง
เนื่องจำกธุรกิจของบรษัิทตอ้งพึ่งพำขอ้มลูจำกภำครฐั อำจมีควำมเสี่ยงเนื่องจำกเหตกุำรณอ์นัไมค่ำดฝันเกิดขึน้ได ้เช่น 
ควำมไมแ่นน่อนหรอืกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกฎระเบียบในเรือ่ง หลกัเกณฑก์ำรใหร้บัขอ้มลู กำรที่ไมไ่ดก้ำรสนบัสนนุขอ้มลู
จำกหน่วยงำนของรฐั ในประเด็นท่ีเป็นควำมไม่แน่นอนและควำมเปลีย่นแปลงนีจ้ะท ำใหเ้กิดเหตกุำรณค์วำมเสี่ยง และ
สง่ผลกระทบตอ่ควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำนของบรษัิทได ้ดงันั้น บรษัิทจึงไดม้ีกำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำนภำครฐั
อย่ำงใกลชิ้ด นอกจำกนัน้บริษัทยงัด ำเนินกำรหำแหล่งขอ้มูล และพนัธมิตรเพิ่มเติมจำกที่อื่นอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้
พฒันำขอ้มลูออกไปในเชิงประยกุต ์และวิเครำะหเ์ชิงลกึ มำกกวำ่กำรใหบ้รกิำรขอ้มลูทั่วไป 

4. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พรอ้มในเรื่องงบประมำณ ปัญหำทำงกำรเงิน กำรผิดนัดช ำระหนี ้ควำม
ผิดพลำดจำกกำรเบิกจ่ำย สภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน 
รวมทัง้ควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินขององคก์ร โดยบริษัทไดค้  ำนึงถึงกำรจัดหำ
แหลง่เงินทนุ ใหเ้พียงพอและทนัเวลำอยู่เสมอ รวมถึงมีกำรวิเครำะหส์ถำนะลกูหนี ้เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจกระทบต่อ
กำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริษัทได ้และศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรใชเ้ครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลก เปลี่ยน
 ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งตอ้งท ำอยำ่งเป็นขัน้ตอนและตอ่เนื่อง และมีกำรพฒันำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจนท ำใหก้ลำยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมกำรท ำงำนขององคก์ร โดยประสำนเขำ้กับ
กระบวนกำรท ำงำนปกติที่ทกุคนในองคก์รมีสว่นรว่มอยำ่งแทจ้รงิ และทีส่  ำคญัตอ้งมีกำรสือ่สำรและเผยแพรใ่หท้กุคนใน
องค์กรเข้ำใจในทุกขั้นตอนไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งก ำหนดให้มีกำรทบทวน ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณเ์ป็นประจ ำทกุปีดว้ย 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกัด (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน    
ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. นำยอนนัต ์   ตงัทตัสวสัดิ ์*     กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
2. นำงสำวมำนิดำ  ซินเมอรแ์มน      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ            
3. นำงสำวสธีุรำ   ศรไีพบลูย ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร. กำรด ี  เลยีวไพโรจน ์         กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

 * บคุคลทีม่ีประสบการณใ์นดา้นบญัชีและการเงนิ และการสอบทานงบการเงนิ 

 โดยกรรมกำรแตล่ะท่ำนมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
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 ในรอบปี 2563  ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชมุรว่มกนัทกุไตรมำส โดยรว่มกบัผูต้รวจสอบ
ภำยใน และผูส้อบบญัชี พรอ้มทัง้เชิญฝ่ำยจดักำร และฝ่ำยบญัชี เขำ้รว่มประชมุตำมวำระอนัควร เพื่อสอบทำนรำยงำน
ทำงกำรเงิน แลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อใหร้ำยงำนทำงกำรเงินไดจ้ดัท ำอย่ำงถกูตอ้ง
ตำมหลกักำรบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอยำ่งเพียงพอไม่พบวำ่มีกำรปฏิบตัิใด ๆ อนัเป็นกำรขดัแยง้กบั
ขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยในปี 2563 ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครัง้ 
ทัง้นีไ้ดม้ีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท   รบัทรำบทุกครัง้ต่อที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท  ซึง่สำมำรถสรุปประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบรษัิท รวมทัง้งบ
กำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับผูส้อบบัญชี ฝ่ำยจัดกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชุม
ดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2. รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 
โดยยึดหลกัควำมสมเหตุสมผล และค ำนึงถึงประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท รวมทัง้กำรเปิดเผย
ขอ้มลูอยำ่งเพียงพอ ตำมเง่ือนไขที่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก ำหนด 

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในระดบัองคก์ร โดยใช้
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ซึ่งจดัท ำโดยฝ่ำยจดักำร รวมทัง้ยงัไดส้อบทำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน ซึ่งครอบคลมุควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในและ
ผูส้อบบญัชี ตลอดจนติดตำมใหฝ่้ำยจดักำรปรบัปรุงระบบกำรควบคมุภำยในของระบบงำนที่ส  ำคญัใหม้ี
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมถึงมำตรกำรต่ำง  ๆ ในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
ส ำคญัต่ำง ๆ ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยควำมเสี่ยงส ำคญัต่ำง ๆ ไวภ้ำยใตห้วัขอ้ปัจจยัควำมเสี่ยงในรำยงำน
ประจ ำปี 2563 

4. การปฏิบัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนด 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทอยำ่งเครง่ครดั 

5. การสอบทานการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนใหบ้รษัิทมีกำรบรหิำรจดักำรตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่
ดี เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม เพื่อใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

6. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้อนุมัติแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปี 2564  ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ไดส้อบทำนควำมเป็นอิสระ ทิศทำงกลยุทธ ์
ควำมเพียงพอของทรพัยำกรต่ำง  ๆ ต่อกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน พรอ้มทั้งให้
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ขอ้เสนอแนะ และขอ้สงัเกต กำรรบัทรำบผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะประจ ำปี 2563 ทัง้ของผูส้อบ
บญัชีและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวมถึงจดัท ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอใหก้ับ
คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุครัง้ที่มีกำรประชุม โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์อ่กำรบริหำรงำน
ของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งฝ่ำยจัดกำรได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม  เพื่อให้
สอดคลอ้งกับแนวทำงปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

7. การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้นน้ย ำ้ควำมมุง่มั่นของคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรตอ่ตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชนั
อยำ่งสิน้เชิง และสือ่สำรไปยงัผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุระดบั 

8. การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน 
กำรพิจำรณำและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของบริษัทและคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยพิจำรณำ
ถึงคณุภำพผูส้อบบญัชี ควำมช ำนำญในกำรตรวจสอบและเหมำะสมกบัปรมิำณงำนท่ีตรวจ ส ำหรบัรอบปี
บญัชี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ใหเ้สนอเพื่อน ำเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยผูส้อบ
บญัชีที่ไดร้บักำรเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.  มีรำยช่ือผูส้อบ
บญัชี ดงันี ้ 

นำงสำวศิรวิรรณ นิตยด์  ำรง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 5906 และ/หรอื  
นำงสำวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 4377 และ/หรอื 
นำงสรนิดำ หิรญัประเสรฐิวฒุิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขทะเบียน 4799 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ ในปี 2564 บรษัิทมีกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
อยำ่งถกูตอ้ง มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ และกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  กำรตรวจสอบภำยใน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และขอ้ผกูพนัต่ำง ๆ มีกำร
เปิดเผยรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอย่ำงถูกตอ้งและมีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคลอ้งกับระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำง
เพียงพอ โปรง่ใส และเช่ือถือได ้  
         นำยอนนัต ์ ตงัทตัสวสัดิ ์

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 ผูจ้ัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คือ นำงสำวธิดำ ลิ่มทองวิรตัน ์ซึ่งมีวฒุิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
กำรฝึกอบรมที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดังกล่ำว (รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน 
ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)  

ต ำแหนง่หนำ้ที่อื่น ๆ  
1. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติและควำม

เหมำะสมของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย
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หรือเลิกจ้ำงหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึง 

2. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
3. เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

 

 
 

 รำยช่ือของกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์ขอ้มลูรำยกำรระหวำ่งกนัรวมถึงนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ
ตำมประเภทของรำยกำรคำ้ ไดถ้กูเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ภำยใต้
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ขอ้ 6 รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั โดยบรษัิทไดด้  ำเนินกำรตำมนโยบำย 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

นโยบายและความจ าเป็นของรายการระหว่างกัน  

กำรด ำเนินธุรกรรมระหวำ่งบรษัิท และบรษัิทที่เก่ียวขอ้งกนั เป็นสิง่ที่หลกีเลีย่งไดย้ำกและถือเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดย
รำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ สว่นใหญ่เป็นกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นขอ้มลู และ/หรอื กำรใหบ้ริกำรทำงลิขสิทธ์ิ รวมถึงกำรซือ้ขำย
อปุกรณค์อมพิวเตอรต์่ำง ๆ  ซึง่สนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยรำคำซือ้และขำยสนิคำ้จะก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจหรอืเป็น
รำคำที่อำ้งอิงกับรำคำตลำด ทัง้นี ้บริษัทไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงรอบคอบ อย่ำงมีเหตุผลและเป็นอิสระ โดย
ค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิท  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษัิท ไดพ้ิจำรณำขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกนักบัรำยกำรระหวำ่งกนัและมีควำมเห็นวำ่ รำยกำรระหวำ่ง
กันมีควำมจ ำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดของบริษัท ถือว่ำเป็นไปตำม
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไป และเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมรำคำตลำดหรอืรำคำยตุิธรรม และไม่มีควำมแตกต่ำงจำกกำร
ขำยหรอืซือ้กบับคุคลภำยนอกอื่น 

ขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ส ำหรบัขัน้ตอนกำรอนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในทกุ ๆ  รำยกำรคำ้ที่เป็นรำยกำรกบับคุคลและ/หรอืกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิที่เหมำะสมภำยใตก้ฎเกณฑต์ำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) วำ่ดว้ยเรือ่งกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน  ทัง้นี ้กรรมกำรที่มีสว่นไดส้ว่นเสียกบัรำยกำรดงักลำ่ว 
จะไดง้ดออกเสยีงในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว ทัง้นี ้บรษัิทไดร้วบรวมและน ำเสนอธุรกรรมหรอืกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนัของบรษัิทจดทะเบียนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนทกุไตรมำส (post audit) เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ รำยกำรที่เกิดขึน้เป็นไป
ตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมและไม่มีควำมแตกต่ำงกบัรำยกำรที่ท  ำกบับุคคลภำยนอกตำมค ำแนะน ำที่ระบุในมำตรำ 
89/12(1) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 

12. รายการระหว่างกัน 



บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                     
                

 78 

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิทที่เกิดขึน้และอำจเกิดขึน้ตอ่ไปในอนำคตจะเป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติของธุรกิจ ไมม่ีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ทั้งนี ้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้เป็น
ผูด้  ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรระหวำ่งกนัหรอืรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หม้ี
ควำมถกูตอ้งและครบถว้น ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและ
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับัญชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย   
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สรุปรำยกำรธุรกิจที่มีสำระส ำคัญที่เกิดขึน้ใน เดือนมกรำคม - ธันวำคม ปี 2563 ส ำหรบับุคคลและ/หรือกิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกนั 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะเวลำ 3 ปี ท่ีผำ่นมำ 

ปีบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชี เลขทะเบียน 
ควำมเห็นในรำยงำน
กำรตรวจสอบ 

2563 คณุศิรวิรรณ นิตยด์  ำรง บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 5906 ไมม่ีเง่ือนไข 

2562 คณุศิรวิรรณ นิตยด์  ำรง บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 5906 ไมม่ีเง่ือนไข 

2561 คณุศิรวิรรณ นิตยด์  ำรง บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 5906 ไมม่ีเง่ือนไข 

 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2561  
ผูส้อบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย      
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อ
หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัและหมำย
เหตเุรือ่งอื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท ดว้ยเช่นกนัเห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้ถกูตอ้งตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2562  
ผูส้อบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย     
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อ
หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัและหมำย
เหตเุรือ่งอื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท ดว้ยเช่นกนัเห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้ถกูตอ้งตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีปี 2563  
ผูส้อบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย     
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อ
หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัและหมำย
เหตเุรือ่งอื่น ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท ดว้ยเช่นกนัเห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้ถกูตอ้งตำมที่ควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

(หนว่ย : พนับำท) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 2563   2561 2562 2563 
สนิทรพัยร์วม 692,896 684,237 1,000,077 

 
658,932 646,992 963,994 

หนีส้นิรวม 187,655 183,295 289,577 
 

171,195 166,313 268,334 
สว่นของผูถื้อหุน้ 505,241 500,942 710,500 

 
487,737 480,679 695,660 

รำยไดร้วม 487,485 538,120 626,205 
 

424,729 470,460 566,682 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 458,907 507,985 595,579 

 
398,394 439,375 535,215 

ก ำไรขัน้ตน้ 243,914 295,041 342,265 
 

216,834 262,035 322,923 
ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ 117,563 151,860 204,598 

 
112,339 147,617 209,960 

ก ำไรสทุธิ 104,087 143,912 178,497 
 

101,637 140,633 184,002 

อัตราส่วนทางการเงนิ    
 

   
อตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 53.15 58.08 57.47  54.43 59.64 60.34 
อตัรำสว่นก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 21.35 26.74 28.50  23.93 29.89 32.47 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 15.02 21.03 17.85  15.42 21.74 19.09 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 20.60 28.73 25.12  20.84 29.26 26.45 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 2.80 2.54 2.32  2.76 2.76 2.24 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.37 0.37 0.41  0.35 0.35 0.39 

เปรียบเทียบขอ้มูลตอ่หุน้ (บาท)        
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.13 0.18 0.22  0.12 0.17 0.22 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุน้ (บำท) 0.62 0.61 0.87  0.59 0.59 0.85 
มลูคำ่ที่ตรำไวต้อ่หุน้ (บำท) 0.10 0.10 0.10  0.10 0.10 0.10 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บำท)* 0.12 0.15 0.195  0.12 0.15 0.195 
เงินปันผลจ่ำย (ลำ้นบำท)* 98.50 123.08 160.00  98.50 123.08 160.00 
จ ำนวนหุน้สำมญั-ทนุจดทะเบียน (ลำ้นหุน้) 820.51 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51 
จ ำนวนหุน้สำมญั-ทนุท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ (ลำ้นหุน้) 820.51 820.51 820.51  820.51 820.51 820.51 

 
*  เมื่อวนัที่ 11 กุมภำพนัธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอจ่ำยเงินปันผลงวดสดุทำ้ย (สว่นที่
เหลือ)ส ำหรบัปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.115 บำท เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 94.36 ลำ้นบำท ดงันัน้ เมื่อรวมเงินปันผลจ่ำย
ระหวำ่งกำลที่จ่ำยไปแลว้จ ำนวนหุน้ละ 0.08 บำท  ท ำใหเ้งินปันผลจ่ำยส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้หุน้ละ 0.195 บำท 
ทั้งนี ้  บ ริษั ทฯจะน ำ เสนอเพื่ ออนุมัติ เรื่อ งดังกล่ำวในที่ ป ระชุมสำมัญ ประจ ำ ปี ผู้ ถื อหุ้นของบริษั ทต่อ ไป
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ 
 
14.1 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 รำยไดร้วมคิดเป็นเงิน 626.2 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 88.1 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.4 เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม
ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรดำ้นขอ้มูลนิติบุคคลและรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรผ่ำนระบบที่ช่วยในกำรตดัสินใจท ำงธุรกิจ ไดแ้ก่    
กำรใหบ้รกิำรผำ่น Corpus, Enlite และรำยไดจ้ำกโครงกำรพิเศษ (Special Project) ซึง่เป็นแบบโครงกำร One-Off เป็นตน้ 
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14.1.1 การเปรียบเทียบรายได้รวมของกลุ่มบริษัทโดยวิธี Common Size 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
               
 
 
 

ในสว่นของอตัรำรอ้ยละของรำยไดแ้ต่ละประเภทของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เมื่อเทียบกบัรำยได้รวมในปีเดียวกนั พบว่ำ รำยไดจ้ำกกำรบริกำรดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง เติบโต
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.7 y-o-y ขณะที่รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นขอ้มลู, รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ และ รำยไดอ้ื่นมีสดัสว่นของอตัรำรอ้ยละของรำยได ้ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 8.8 y-o-y, รอ้ย
ละ 1.2 y-o-y และรอ้ยละ 0.7 y-o-y ตำมล ำดบั 
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14.1.2 การเปรียบเทียบรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรของกลุม่บรษัิทในปี 2563 รวมเป็นเงิน 595.6 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 87.6 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.2 เมื่อเปรยีบเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนในปี 
2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง, รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นขอ้มลูนิติบคุคลและขอ้มลูซึ่งช่วยในกำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 
และรำยไดอ้ื่นๆ จำกกำรใหบ้รกิำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 127.4 รอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 4.5 ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกบัรำยไดป้ระเภทเดียวกนักบัปีก่อน 
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14.1.3 การเปรียบเทียบต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 
 

 
ตำมงบกำรเงินรวมของกลุม่บรษัิทในปี 2563 มีตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 253.3 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้เป็นเงิน 40.4 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 19.0 เมื่อเทียบกบัตน้ทนุกำร

ใหบ้รกิำรในปีก่อน ในขณะท่ีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ลดลงเป็นเงิน 9.3 ลำ้นบำท หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 5.4 เมื่อเทียบกบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในปีที่ผำ่นมำ สำเหตหุลกัมำจำกกำรชะลอ
กำรใชจ้่ำยทกุประเภท เช่น คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบักิจกรรมดำ้นกำรตลำด เป็นตน้ นบัตัง้แตต่น้ปี 2563 ที่ผำ่นมำ อนัเนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ในประเทศ 
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14.1.4 การเปรียบเทียบก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 
หนว่ย : ลำ้นบำท 

 
 

ก ำไรสทุธิของกลุม่บรษัิทมีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยก ำไรสทุธิดงักลำ่วในปี 2563 รวมเป็นเงิน 178.5 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้ 34.6 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.0 เมื่อเทียบกบั
ก ำไรสทุธิของปีก่อน 
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14.2 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยร์วมจ ำนวน 1 ,000.1 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้ 315.8 ลำ้นบำท 
หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.2 เมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมปี 2562 สว่นใหญ่รำยกำรที่เพิ่มขึน้เป็นผลมำจำกกำรวดัมูลค่ำตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั ซึ่งไดแ้ก่ สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น , สินทรพัยท์ำง
กำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น, และสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้เป็นตน้ รวมถึงรำยกำรที่เปลีน่ยแปลงจำกกำรจดัประเภท ซึ่งไดแ้ก่ เงิน
สดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด, เงินลงทนุชั่วครำว, สนิทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น และเงินลงทนุระยะยำวอืน่ 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 289.6 ลำ้นบำท โดยเพิ่มขึน้ 106.3 ลำ้นบำท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สำเหตหุลกัเป็นผลมำจำกมำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวขอ้งในดำ้นหลกักำรรบัรูร้ำยกำร 
กำรวดัมลูคำ่ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูของหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ กำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุคำ้งจ่ำย และมีกำร
กูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชใ้นกิจกรรมด ำเนินงำนในโครงกำรพิเศษ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุม่บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินรวม เป็นจ ำนวน 710.5 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 
209.6 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.8 เมื่อเทียบกบัสว่นของผูถื้อหุน้และองคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ในปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมำจำกกลุม่บรษัิทมีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2563 เป็นเงิน  178.5 ลำ้นบำท (สำมำรถดรูำยละเอียดตวัเลขได้
ในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ) อย่ำงไรก็ดีบำงสว่นถกูหกักลบจำกกำรจ่ำยเงินปันผลสว่นที่เหลืองวดสดุทำ้ยประจ ำปี 2562 
เป็นจ ำนวน 73.8 ลำ้นบำท และเงินปันผลระหว่ำงกำลของปี 2563 เป็นจ ำนวน 65.6 ลำ้นบำทในเดือนเมษำยนและ
กนัยำยนปี 2563 ตำมล ำดบั 
 
14.3 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
14.3.1 ความสามารถในการท าก าไร  
 
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (%) 
 

           



 บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                                                     
 

91 
 

ในปี 2563 อัตรำส่วนก ำไรขัน้ต้นจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท เท่ำกับรอ้ยละ 57.5 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอตัรำสว่นก ำไรขัน้ตน้ดงักล่ำวปี 2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 58.1 จะเห็นไดว้่ำอตัรำส่วนก ำไรขัน้ตน้ในปี 2563 
ลดลงเพียงเลก็นอ้ย 
 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ (%) 

 
 

ในปี 2563 อตัรำสว่นก ำไรสทุธิจำกงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมของกลุม่บริษัทเท่ำกบัรอ้ยละ 28.5 โดยเพิ่มขึน้
เท่ำกับรอ้ยละ 6.7 เปรียบเทียบกับอตัรำส่วนก ำไรสทุธิในปี 2562 เหตุผลหลกัเกิดจำกกำรชะลอกำรใชจ้่ำยทุกประเภท 
ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักิจกรรมดำ้นกำรตลำด เป็นตน้ นบัตัง้แต่ตน้ปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ อนัเนื่องจำกกำรระบำดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ในประเทศ 

 
อัตราส่วนผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อสินทรัพย ์(%) 

 
 

ในปี 2563 อตัรำส่วนผลตอบแทนก ำไรสทุธิต่อสินทรพัย ์(ROA) จำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมของกลุ่มบริษัท
เทำ่กบัรอ้ยละ 17.9 โดยลดลงเทำ่กบัรอ้ยละ 14.8 เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นผลตอบแทนก ำไรสทุธิตอ่สินทรพัย ์(ROA) ปี 2562 
 



 บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                                                     
 

92 
 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%)   

 
 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลง เมื่อเทียบกับอัตรำส่วน
ผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) ในปี 2562 โดยลดลงเท่ำกบัรอ้ยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นผลตอบแทนต่อ
สว่นของผูถื้อหุน้ (ROE) ปี 2562 
 
14.3.2 อัตราสว่นสภาพคลอ่ง  
 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  

           
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งของกลุม่บรษัิทลดลงเทำ่กบั 0.2 เทำ่ เมื่อเทียบกบัอตัรำสว่นสภำพ
คลอ่งในปีก่อน 
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14.3.3 อัตราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ 
 
อัตราส่วนหนีส้นิต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 

               
 

ในระหวำ่งปี 2563 อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (D/E) เทำ่กบั 0.41 เทำ่ เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย เมื่อเทียบ
กบัอตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของทนุในปีก่อน 
 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผล (%) 

                  
 

ในปี 2563 บริษัทฯ ประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 85.5 เมื่อเทียบกบัก ำไร
สทุธิตำมงบกำรเงินรวม ต่อมำในเดือนกุมภำพนัธ ์2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของกลุ่มบริษัทไดอ้นุมตัิจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.195 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 89.6 เทียบกบัก ำไรสทุธิประจ ำปี 2563 ตำมงบกำรเงินรวม ทัง้นี ้
สทิธิรบัเงินปันผลดงักลำ่วขึน้อยูก่บัมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2564 ที่จะจดัขึน้ในเดือนมีนำคม 2564 
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14.3.4 ความสามารถในการบริหารทรัพยส์ิน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิท มีรำยกำรลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเทำ่กบั 115.9 ลำ้น
บำท และ 130.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็น รอ้ยละ 16.9 และรอ้ยละ 13.0 ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั 

ลูกหนี้การค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ของปี 2562 และ 2563 กลุม่บรษัิท มีรำยกำรลกูหนีก้ำรคำ้เทำ่กบั 37.3 ลำ้นบำท และ 87.9 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 8.8 ของสินทรพัยร์วมตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
กำรคำ้ ณ สิน้ปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้ 87.6 
ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 17.2 (สำมำรถดรูำยละเอียดตวัเลขไดใ้นขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุป) 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ริ่มค ำนวณค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้โดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำรเริ่มน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ มำถือ
ปฏิบตัิเป็นปีแรกจึงท ำใหม้ลูคำ่คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในปี 2563 เพิ่มขึน้เป็น 5.5 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูจ ำนวนเงิน 2.3 ลำ้นบำทในปี 2562 

ส ำหรบันโยบำยกำรใหส้ินเช่ือ (credit term) ของกลุม่บรษัิท โดยปกติก ำหนดไวเ้ป็นระยะเวลำ 30 วนั อย่ำงไรก็
ตำม อำจมีบำงกรณีที่กลุ่มบริษัท จะพิจำรณำระยะเวลำกำรใหส้ินเช่ือส ำหรบับริษัทเอกชนขนำดใหญ่ หรือหน่วยงำน
รำชกำรแตกตำ่งจำกที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ก็ได ้ขึน้อยูก่บัควำมเหมำะสมของธุรกิจแตล่ะประเภท โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิ
และสถำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้รำยนัน้ๆ อีกทัง้กลุ่มบริษัท มีนโยบำยควบคุมคุณภำพของลูกหนีร้ำยใหม่ รวมถึงมี
กระบวนกำรทบทวนวงเงินเครดิตและระยะเวลำกำรติดตำมหนีล้กูคำ้เป็นประจ ำทกุ ๆ เดือน ในกรณีที่ลกูหนีเ้ริ่มมีประวตัิ
คำ้งช ำระเกินกว่ำระยะเวลำ (credit term) ที่ไดร้บัอนมุตัิ ฝ่ำยสินเช่ือจะมีประสำนงำนรว่มกบัฝ่ำยขำยและกำรตลำด เพื่อ
วิเครำะหปั์ญหำกบัควำมลำ่ชำ้ของลกูหนีใ้นแตล่ะรำย เพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษัิท 

  กลุ่มบริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส ำหรบัลกูคำ้เอกชนและหน่วยงำน
รำชกำรโดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะหอ์ำยหุนีแ้ละประสบกำรณใ์นกำรติดตำมหนี ้เป็นดงันี ้
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ในช่วงปี 2561 - 2562 สำเหตหุลกัที่ท  ำใหร้ะยะเวลำกำรเก็บหนีโ้ดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำนัน้มีระยะเวลำนำน เนื่องจำก
สว่นใหญ่เป็นลกูหนีก้ำรคำ้ที่เกิดจำกธนำคำรขนำดใหญ่ ซึ่งมีขัน้ตอนกำรวำงบิลที่มีระยะเวลำเกินกว่ำ 30 วนั ส ำหรบัปี 
2563 นบัตัง้แต่เริ่มมีกำรระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ในประเทศ สง่ผลกระทบต่อควำมลำ่ชำ้ในกำรรบัช ำระ
หนีจ้ำกลกูคำ้บำ้ง อนัเนื่องมำจำกนโยบำยกำรท ำงำนที่เป็นแบบ Work from Home (WFH) ท ำใหก้ำรรบัส่งเอกสำรใช้
ระยะเวลำเพิ่มขึน้ 

 
14.3.5 ปัจจัยทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทในอนาคต 

ปัจจบุนักระแสกำรเปลีย่นแปลงเป็นไปอยำ่งรวดเรว็ เทคโนโลยีตำ่งๆ เขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ พฤติกรรม
ของลกูคำ้ก็เปลี่ยนแปลงไปตำมเทคโนโลยี ทัง้ควำมคิด กำรบรโิภค กำรซือ้ กำรเลอืก กำรตดัสนิใจ กำรน ำขอ้มลู Big Data 
มำใชเ้พื่อท ำกำรวิเครำะหพ์ฤติกรรมของผูบ้รโิภคจึงยงัคงเป็นเทรนดท์ี่มำแรงอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหม้ีควำมตอ้งกำรในกำร
ใชข้อ้มลูเพิ่มมำกขึน้เรือ่ยๆ จึงถือไดว้ำ่ยงัเป็นตลำดที่มีศกัยภำพและมีกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทคงตอ้งเตรยีมควำมพรอ้มเพื่อรบัมือกำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้ ซึง่ยอ่มมีทัง้ควำมไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบ
ปะปนกนัไปขึน้อยูก่บัควำมพรอ้มรบัมือของบรษัิท ดำ้นโอกำส บรษัิทสำมำรถขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรขอ้มลูทำงธุรกิจ
แก่บริษัทและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ อนัจะท ำใหเ้กิดกำรขยำยตวัทำงธุรกิจต่อไปในอนำคต ใน
ขณะเดียวกนั กำรลงทนุในตำ่งประเทศก็ถือเป็นควำมเสีย่งของบรษัิท นอกจำกนี ้บรษัิทท่ีใหบ้รกิำรในลกัษณะเดียวกนัก็มี
โอกำสที่จะขยำยขอบเขตกำรใหบ้ริกำรมำที่ประเทศไทย ส่งผลใหคู้่แข่งของบริษัทอำจมีเพิ่มมำกขึน้ กำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่มีควำมคำดหวงัในกำรใชบ้รกิำรสนิคำ้และบรกิำรท่ีเพิ่มมำกขึน้ ก็เป็นอีกหนึง่ปัจจยั
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงใหบ้ริษัทตอ้งท ำกำรปรบัตวัค่อนขำ้งมำก ทัง้กำรพฒันำปรบัปรุงผลิตภณัฑ ์และบริกำร กำรปรบั
โครงสรำ้งพืน้ฐำนขององคก์ร ตลอดจนกำรจดักำรแหลง่เงินทนุเพื่อกำรรกัษำสภำพคลอ่งและกำรลงทนุทำงนวตักรรม และ
โครงกำรท่ีตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีสงูขึน้ ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคตตำมแผนกลยทุธข์องบรษัิทในกำรเติบโตแบบยั่งยืน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
 กำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีนัน้  ใหผู้ม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท*   
ลงลำยมือช่ือพรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้มี) ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี พรอ้มทัง้มอบอ ำนำจใหบุ้คคลใด     
ลงนำมก ำกบัเอกสำรในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ควำมและรูปแบบ ดงันี ้

 บริษัทไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองว่ำ 
ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ งในสำระส ำคัญ   
นอกจำกนี ้บรษัิทขอรบัรองวำ่ 
 
(1) งบกำรเงินและขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น ใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้  

(2) บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้นใ่จว่ำบริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 

(3) บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบรษัิทไดแ้จง้ขอ้มลู
กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
แลว้ ซึง่ครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่
อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบรษัิทไดร้บัรองควำมถกูตอ้งแลว้ บรษัิทได้
มอบหมำยให ้นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนี ้ไวท้กุหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของ นำงสำวชไมพร อภิกุลวณิช ก ำกบัไว ้บริษัทจะถือว่ำ ไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ** 

นำยบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ ประธำนกรรมกำร 

 

- บรรยงค ์ลิม้ประยูรวงศ ์- 

 

นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ  

 

กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหิำร 

 

- มินทร ์องิคธ์เนศ - 
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ผู้รับมอบอ านาจ  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำรและผูจ้ดักำรใหญ่ - ชไมพร อภกิลุวณชิ - 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ใหแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบดว้ย 
**  พรอ้มทัง้ประทบัตรำบรษัิท (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 *** แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรว่มกนัรบัผิดตอ่บคุคลที่ซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบรษัิทในควำมเสียหำยใด ๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้หรือประชำชนทั่วไป โดยแสดง
ขอ้ควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคญัหรือปกปิดขอ้ควำมจรงิที่ควรบอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญัในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำน
เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรอืรำยงำนอื่นใดที่ตอ้งเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดย
มิไดจ้ ำกดัควำมรบัผิดไวเ้ฉพำะกรรมกำรและผูบ้รหิำรที่ลงลำยมือช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสำรดงักลำ่วเทำ่นัน้  
อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรซึ่งสำมำรถพิสจูนไ์ดว้่ำโดยต ำแหน่งหนำ้ที่ตนไม่อำจลว่งรู ้ ถึงควำมแทจ้ริงของขอ้มูลหรือ
กำรขำดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ ยอ่มไมม่ีควำมรบัผิดตำมมำตรำ 89/20 

หมำยเหตุ  *** ใชบ้งัคบักับบริษัทที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของหมวด 3/1  แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เทำ่นัน้ 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นำยบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ  กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
3. นำยอนนัต ์ตงัทตัสวสัดิ ์  กรรมกำรอิสระ และรองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  กรรมกำร 
5. นำยประยรู รตันไชยำนนท ์  กรรมกำร 
6. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  กรรมกำร 
7. นำยเดนนิส โคลนิ มำรต์ิน    กรรมกำร 
8. นำงสำวกลัยพลัญ ์บรูณำรมย ์ กรรมกำร 
9. นำงสำวมำนิดำ ซินเมอรแ์มน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
10. นำงสำวสธีุรำ ศรไีพบลูย ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
11. ผศ.ดร. กำรดี เลยีวไพโรจน ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
1. นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ   ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช  ผูจ้ดักำรใหญ่ 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร 
4. นำงสำวกลัยพลัญ ์บรูณำรมย ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5. นำงสำวอินทิรำ อินทรุตันำ  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขอ้มลู 

 
ผู้บริหาร 

1. นำยกำรุณย ์น่ิมเสนำะ  System & Data Processing Assistant General Manager 
2. นำงสำวอธิตำ วรพนัธ ์โตวนั  Chief Commercial Officer 
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ชื่อ นายบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์
อาย ุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ นิติศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- รฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑิต (รป.ม.) สถำบนับณัฑติพฒันำบรหิำรศำสตร ์
- ปรญิญำบตัร วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร วปอ. 2546 (วปม. 1)  

สถำบนักำรปอ้งกนัประเทศ 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูรนกับรหิำรระดบัสงู (นบส. 1) รุน่ 32 

วิทยำลยันกับรหิำร ก.พ. 
- วฒุิบตัร หลกัสตูร ผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้ และกำรพำณิชย ์(TEPCoT)  

รุน่ท่ี 3 สถำบนัวิทยำกำรกำรคำ้ 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรส ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำร

ระดบัสงู ของรฐัวิสำหกิจ และองคก์ำรมหำชน รุน่ท่ี 7/2557 สถำบนัพฒันำ
กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูภำครฐั (PDI) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
111/2557 สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 
(สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย) 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Role of The Chairman Program (RCP)  
(รุน่ 43/2561) สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 29/3/2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (2561-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย:  
- ที่ปรกึษำกลุม่งำนกฎหมำย (ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  / องคก์รอื่น: 
- กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

(บรษัิท อบุลไบโอเอทำนอล จ ำกดั) 
- ที่ปรกึษำคณะกรรมกำร (บรษัิท ทิพยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)) 
- ที่ปรกึษำคณะกรรมกำรบรหิำร (บรษัิท ทิพยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)) 
- ที่ปรกึษำกฎหมำย (บรษัิท กฎหมำยเอสซีจี จ ำกดั) 
- อธิบดี (กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย)์ 
- รองอธิบดี (กรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย)์ 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 7 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 87.50%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุบ้รหิำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายมินทร ์อิงคธ์เนศ 

อาย ุ 66 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  10.88% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำวิทยำศำสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) คณะ

วิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรุ ี
- ปรญิญำ นิติศำสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์ Dominican University of 

California, ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำ วิทยำศำสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สำขำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

จดักำร มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
- ปรญิญำกิตติมศกัดิ ์วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต (วิทยำศำสตรค์อมพิวเตอร)์ คณะ

วิศวกรรมและเทศโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับรุี 
- ปรญิญำ สถำปัตยกรรมศำสตรบ์ณัฑิต Fu Hsing Institute of Technology 

(ไตห้วนั) 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 1 ส  ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 
- ประกำศนียบตัรโครงกำร Role of The Chairman Program (RCP) 12/2548  
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) 2548 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 24-10-2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย:  
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร (บรษัิท เออำรไ์อพี จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร (บรษัิท ไอที ซิตี ้จ ำกดั (มหำชน))  
- กรรมกำร ( บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 
- กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร (บรษัิท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  / องคก์รอื่น:  
- กรรมกำร (บรษัิท กลุม่แอดวำนซ ์รเีสริช์ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอ.อำร.์แอ็คเคำนติง้ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เวนเจอร ์โพรไฟล ์จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บรษัิท คอรแ์อนดพ์ีค จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร ( บรษัิท เออำรไ์อที จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั) 
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- ประธำนกรรมกำร (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บรษัิท เอบิคส ์ดเีวลลอปเมนต ์จ ำกดั)  
- ประธำนกรรมกำร (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายอนันต ์ตังทตัสวัสดิ ์ 
อาย ุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ 0.10% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัโคลมัเบีย มหำนครนิวยอรค์ สหรฐัอเมรกิำ  

- ปรญิญำ เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร  

(วปรอ. 377)   
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (รุน่ท่ี 85/2553) 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Risk Management Committee Program (RMP) (รุน่ท่ี 2/2557) 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- รองประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 09/08/2553 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี (2553-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ (บรษัิท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
- กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บรษัิท เอสวีโอเอ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท กรนีสปอต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท อนนัตนำ จ ำกดั) 

 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนั
เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 3 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช   

อาย ุ 59 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

สัดส่วนการถอืหุน้  0.65% 

วุฒกิารศึกษา - พฒันบรหิำรศำสตรม์หำบณัฑติทำงสถิติประยกุต ์ เกียรตินิยมดมีำก  
สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์

- ปรญิญำ เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547) 

- ประกำศนียบตัร Fostering a Board and Management Team (2548)  
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 

1/2559 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 6 
- ประกำศนียบตัร โครงกำร Cryptoasset Revolution รุน่ท่ี 1 
- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร 2 MMRROW SCALE รุน่ท่ี 5 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
 
 

- กรรมกำร 
- ผูจ้ดักำรใหญ่ 
- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 24/10/2546 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 

ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  / องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท อีคำรท์สตดูิโอ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท แท็กซี่-บีม จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอไอ แลบ็ จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563  ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ นายประยรู รัตนไชยานนท ์ 
อาย ุ 57 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.53% 

วุฒกิารศึกษา - Master of Business Administration, University of Scranton, USA. 
- ปรญิญำ พำณิชยศำสตรบ์ณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจบณัฑติ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

ประวัติการอบรม - ประกำศนียบตัร โครงกำร Director Accredited Program (DAP) (2547) 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 24/10/2546  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย:  
- กรรมกำร (บรษัิท เออำรไ์อพี จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน  / องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท เอ.อำร.์แอ็คเคำนติง้ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เฮลท ์ออนไลน ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอบิคส ์ดเีวลลอปเมนต ์จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บรษัิท ดีท ูซิสเต็มส ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอเน็ต จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอนวิ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั)  
- กรรมกำร (บรษัิท คอรแ์อนดพ์คี จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เออำรไ์อที จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท กลุม่แอดวำนซ ์รเีสริช์ จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563  ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุบ้รหิำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตนัินทวิมล  
อาย ุ 49 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ University of South Australia 

- ปรญิญำ วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต (อตุสำหกรรมเคม)ี สถำบนัพระจอมเกลำ้  
เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

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

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุน่ท่ี 8/2547) 
ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำร 

- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร 
- เลขำนกุำรบรษัิท  

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 

 
 
 
 



บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                      

                 

 108 

 
ชื่อ  นายเดนนิส โคลนิ มารต์นิ  
อาย ุ 57 ปี 
สัญชาต ิ New Zealand 
สัดส่วนการถอืหุน้  0% 
วุฒกิารศึกษา - Top 40 Executive Development program, Dun & Bradstreet – NY, USA 

- Global Leadership Training and Development program, Experian – Costa 
Mesa, Cal, USA 

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

Open Polytechnic of New Zealand 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมกำร 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 13-11-2563 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 เดือน 17 วนั (ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำรบรหิำร (CTOS Digital Sdb Bhd, Malaysia) 
- ประธำนกรรมกำร (CIBI Information, Inc, Philippines) 
- กรรมกำร (CTOS SG Pte Ltd, Singapore) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผุบ้รหิำร 1/1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  นางสาวกัลยพลัญ ์ บูรณารมย ์
อาย ุ 47 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.23% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ ศิลปศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำภำษำองักฤษเชิงอำชีพเพื่อกำรสือ่สำร

นำนำชำติ (ภำคภำษำองักฤษ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
- ปรญิญำ บญัชีบณัฑิต เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่ มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
- ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจบณัฑติ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำร 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 12/12/2546 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ 
 
 
 
 
 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (บรษัิท เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์

จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
- นกับญัชีวชิำชีพอำเซียน 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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ชื่อ  นางสาวมานิดา ซินเมอรแ์มน 
อาย ุ 54 ปี    
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.46%  
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญำ นิติศำสตรม์หำบณัฑติ Columbia University 
- ปรญิญำ นิติศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
- Graduate Diploma Business Law มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์  

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

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 24/10/2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (2546-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ (บรษัิท อินทสั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- ไมม่ี 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกีย่วเน่ือง
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 3 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย ์  
อาย ุ 67 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.20% 
วุฒกิารศึกษา - AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) 

- ปรญิญำ วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต (คณิตศำสตร)์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 4 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 17/9/2551 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (2551-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- รองผูจ้ดักำรใหญ่ ผูจ้ดักำรสำยเทคโนโลยี (ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)) 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท ขอ้มลูเครดิตแหง่ชำติ จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บรษัิท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก๊ซ ์จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท บำงกอก สมำรท์กำรด์ ซิสเทม จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท เอนวิ คอรป์อเรชนั จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (บรษัิท ศนูยป์ระมวลผล จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563  ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 3 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 
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ชื่อ ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์  
อาย ุ 46 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้ 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) (รุน่ท่ี 110/2557) 
ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 29/03/2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (2556-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  
 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 
- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- ผูก้่อตัง้ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (บรษัิท ไอโครำ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท ออกแบบกลยทุธแ์ละนวตักรรม อนำคตำ จ ำกดั) 
- กรรมกำรประจ ำวิทยำลยันำนำชำติปรดีี พนมยงค ์ม.ธรรมศำสตร ์
- ที่ปรกึษำดำ้นอนำคตศำสตรแ์ละนวตักรรม (บรษัิท แมกโนเลยี ควอลติี ้ดีเวลอ๊ปเมน้ท ์คอร์

ปอเรชั่น) 
- กรรมกำร (บรษัิท อินโนวำติโอ จ ำกดั) 
- กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ (ส  ำนกังำนสง่เสรมิเศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์(องคก์ำรมหำชน)) 
- กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ (ส  ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส)์ 

 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท
ที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์
 

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 4 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 3 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 3 ครัง้ 
(คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คดิเป็น 100%) 



บรษิัท บซิเินส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ปี 2563                      

                 

 113 

ชื่อ  นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา 
อาย ุ 51 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.02% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ สำขำกำรตลำด  

สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
- ประกำศนียบตัร ภำษำจีนกลำง มหำวิทยำลยัจีห้นำน สำธำรณรฐัประชำชนจีน 
- ปรญิญำ ศิลปศำสตรบ์ณัฑติ สำขำบรรณำรกัษศำสตรแ์ละสำรนิเทศศำสตร ์

มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ต าแหน่งปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขอ้มลู  
วันที่แต่งต้ังคร้ังแรก 01/03/2558 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 

- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท อีคำรท์สตดูิโอ จ ำกดั) 
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 
- กรรมกำร (บรษัิท ครเีดน เอเชีย จ ำกดั) 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 
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ชื่อ นำยกำรุณย ์น่ิมเสนำะ 
อาย ุ 54 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.003% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประวัติการอบรม - Project Management Practitioner 

- Introduction to CMMI for Development v1.3 
- พรบ.วำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอรก์บับทบำทของผูใ้หบ้รกิำร 
- ภำวะผูน้  ำ ควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำร 
- กำรสรำ้งควำมตระหนกัดำ้นควำมมั่งคงปลอดภยัสำรสนเทศส ำหรบัผูบ้รหิำร 

ต าแหน่งปัจจุบนั System & Data Processing Assistant General Manager 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 01/01/2558 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 5 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  - ไมม่ี 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 
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ชื่อ นางสาวอธิตา วรพนัธ ์โตวนั 
อาย ุ 40 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.11% 
วุฒกิารศึกษา - Master of Business Administration, New Mexico State University,   

       New Mexico, USA 
- ปรญิญำ พำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั Chief Commercial Officer 
วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 01/01/2561 
จ านวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (2561 - ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ  - ไมม่ี 
 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 
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สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
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เลขานุการบริษัท  
 ตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มำตรำ 89/15 และ มำตรำ 89/16 
ก ำหนดใหบ้รษัิทมีกำรแตง่ตัง้บคุคลหรอืนิติบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่ เลขำนกุำรบรษัิท  
 บริษัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้ นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนกุำรบริษัท 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้ง และให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป โดยนำยชัยพร 
เกียรตินนัทวิมล ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ โดยมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ
หลกั ดงันี ้ 

1. ใหข้อ้แนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกับขอ้กฎหมำย ขอ้ควรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์องทำงกำร ระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษัท ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงที่มีนยัส  ำคญัแก่กรรมกำร  

2. สง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ใหข้อ้มลู และผลกัดนัคณะกรรมกำรบรษัิทใหป้ฏิบตัิตำม  
3. จดัเตรยีมระเบียบวำระกำรประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุผูถื้อหุน้ และกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 
4. จดักำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบับริษัท และขอ้พึง

ปฏิบตัิที่ดี  
5.  บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ และที่ประชมุคณะกรรมกำร  
6. จัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมกำรบรษัิท รำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท  
7. ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ตำมขอ้ก ำหนด

กฎหมำย  
8. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรบรษัิทหรอืผูบ้รหิำร  
9. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู และรำยงำนสำรสนเทศ ตำมระเบียบและขอ้ก ำหนด 
10. ติดต่อและสื่อสำรกบัผูถื้อหุน้เพื่อใหไ้ดร้บัทรำบสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่ำวสำรของบริษัท และเป็นสื่อกลำง

ระหวำ่งผูถื้อหุน้ กบัคณะกรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำร  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบรษัิท 
12. จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท  
13. ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรบรษัิท และผูบ้รหิำร 
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ชื่อ  นายชัยพร เกียรตนัินทวิมล  
อาย ุ 49 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.66% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑติ University of South Australia 

- ปรญิญำ วิทยำศำสตรบ์ณัฑิต (อตุสำหกรรมเคม)ี สถำบนัพระจอมเกลำ้  
เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

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

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวิทยำกำรประกนัภยัระดบัสงู รุน่ท่ี 1 ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ปี 2554 

- ประกำศนียบตัร โครงกำร Company Secretary Program (CSP) (รุน่ท่ี 8/2547) 
ต าแหน่งปัจจุบนั - กรรมกำร 

- กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร 
- เลขำนกุำรบรษัิท  

วันที่แต่งตั้งคร้ังแรก 13/08/2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
ต าแหน่งอืน่ๆ กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย: 

- ไมม่ี 
กำรด ำรงต ำแหนง่ในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน/องคก์รอื่น: 
- กรรมกำร (บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
- กรรมกำร (บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั) 
- ประธำนกรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 
- กรรมกำร (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนำม 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

- ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563 ประชมุคณะกรรมกำร 8 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 8 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 1 ครัง้ เขำ้รว่มประชมุ 1 ครัง้ (คิดเป็น 100%) 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 
บริษัทยอ่ย  

- บรษัิท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
- บรษัิท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกดั 

 
คณะกรรมการบริษัทยอ่ย 
1. นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมกำร 
3. นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมกำร 
4. นำงสำวกลัยพลัญ ์บรูณำรมย ์ กรรมกำร 
 
รายชื่อกรรมการและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 

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

1 นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ /, // x, / x, / 

2 นำงสำวชไมพร อภิกลุวณิช /, // / / 

3 นำยชยัพร เกียรตินนัทวิมล /, // / / 

4 นำงสำวกลัยพลัญ ์บรูณำรมย ์ /, // / / 

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

 
ชื่อ  นางสาวธิดา ลิ่มทองวิรัตน ์
อาย ุ 41 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
สัดส่วนการถอืหุน้  0.005% 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญำ วิทยำศำสตรม์หำบณัฑติ  สำขำวชิำกำรตรวจสอบภำยใน  

มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย พ.ศ. 2555 
- ปรญิญำ บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชมงคลธญับรุ ีพ.ศ. 2543 
 

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

- ประกำศนียบตัร โครงกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยใน         
รบัอนญุำตสำกล (Pre-CIA) 

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

ต าแหน่งปัจจุบนั - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
- ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ประสบการณก์ารท างาน  
 มกรำคม 2546 –ปัจจบุนั  บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จ ำกดั (มหำชน)  

- วำงแผนกำรตรวจสอบ IT และ Non IT 
- วำงแผนกำรจดัท ำ Business Continuity Plan 
- ประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละระบบงำน พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขป้องกัน พรอ้มทัง้

ติดตำมกำรปรบัปรุงแกไ้ขสิง่ที่ตรวจพบ 
- สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบและใหค้ ำแนะน ำเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพแก่องคก์ร 
- ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย 

และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง เช่น พระรำชบญัญัติบรษัิทมหำชนจ ำกดั, 
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย,์ ประกำศวำ่ดว้ยกำรเปิดเผยขอ้มลู, 
ประกำศวำ่ดว้ยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นตน้ 
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- ทบทวนแนวทำงหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัแนว
ปฏิบตัิของสำกลปฏิบตัิ และเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

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

จรรยำบรรณของพนกังำนบรษัิท (Code of Conduct) และจดัพิมพเ์ผยแพร ่หรอืสือ่
ตอ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัิ และเพื่อใหเ้ป็นท่ีทรำบโดยทั่วกนั 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ  วิเครำะห์งบกำรเงิน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- ตรวจประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System) 
- สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

 
-ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารอืน่ ๆ 

 
-ไมม่ี- 

 


