
 

 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต  
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลแบบย่อของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และได้
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่ำ 
“ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วน
ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของ
ขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองทีมี่นยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลทีส่อบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงทีเ่ป็นเหตุให้เช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 

ศิริวรรณ นิตยด์ ำรง 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5906 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2564  



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 179,850                168,970                136,546                130,009                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 126,447                130,471                126,117                128,948                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 216,055                150,040                216,055                150,040                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,442                  43,844                  17,777                  33,865                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 549,794                493,325                496,495                442,862                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 14,200                  14,200                  14,200                  14,200                  
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 335,185                335,185                335,185                335,185                
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           32,000                  32,000                  
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 30,644                  30,560                  30,000                  30,000                  
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 11 12,210                  12,217 15,500                  15,500                  
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 12 42,036                  44,546                  38,085                  40,306                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16.1 27,327                  28,267                  21,366                  22,088                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 40,030                  38,904                  31,402                  30,319                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 823                       835                       -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,084                    2,038                    1,581                    1,534                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 504,539                506,752                519,319                521,132                
รวมสินทรัพย์ 1,054,333             1,000,077             1,015,814             963,994                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 -                           17,000                  -                           17,000                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 172,725                161,580                155,693                147,337                
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16.2 2,902                    2,850                    2,231                    2,191                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,140                  9,571                    17,130                  9,571                    
ค่าสิทธิประโยชนค์า้งจ่าย 16,991                  16,991                  16,991                  16,991                  
เงินปันผลคา้งจ่าย 94,812                  494                       94,812                  494                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,460                    4,229                    3,401                    4,185                    
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 308,030                212,715                290,258                197,769                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16.2 21,241                  21,990                  16,332                  16,906                  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20,799                  20,221                  20,347                  19,789                  
ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 3,313                    3,263                    2,518                    2,481                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 31,701                  31,389                  31,701                  31,389                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 77,054                  76,863                  70,898                  70,565                  
รวมหนีสิ้น 385,084                289,578                361,156                268,334                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 
   ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,051                  82,051                  82,051                  82,051                  

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 820,505,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 82,051                  82,051                  82,051                  82,051                  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 139,271                139,271                139,271                139,271                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 8,260                    8,260                    8,260                    8,260                    
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 269,099                310,891                254,612                295,614                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 170,568                170,026                170,464                170,464                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 669,249                710,499                654,658                695,660                
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,054,333             1,000,077             1,015,814             963,994                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 17 153,115         145,782         140,342         130,986         

รายไดอ่ื้น 5,414             3,361             3,905             1,233             
รวมรำยได้ 158,529         149,143         144,247         132,219         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนการให้บริการ 57,611           57,882           47,972           46,453           
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 37,067           41,978           32,548           35,115           
รวมค่ำใช้จ่ำย 94,678           99,860           80,520           81,568           
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 63,851           49,283           63,727           50,651           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 84                  95                  -                    -                    
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 (549)               (493)               -                    -                    
รายไดท้างการเงิน 289                505                289                505                
ตน้ทุนทางการเงิน (438)               (523)               (341)               (405)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 63,237           48,867           63,675           50,751           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (10,673)          (8,915)            (10,321)          (8,961)            
ก ำไรส ำหรับงวด 52,564           39,952           53,354           41,790           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 11 542                912                -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั 542                912                -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 542                912                -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 53,106           40,864           53,354           41,790           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรต่อหุ้น 19
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.064               0.049               0.065               0.051               
   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 820,506 820,506 820,506 820,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ส ารองการเปล่ียนแปลง
ของเงินลงทุนใน

 ผลต่าง ตราสารทุนท่ีก าหนดให้
ทุนเรือนหุน้  จากการแปลงคา่ วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ งบการเงินท่ีเป็น ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เงินตราต่างประเทศ เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 82,051                   139,271                 8,260                      310,891                 (438)                           170,464                              170,026                        710,499                 
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             52,564                                                     -                                            -                                      - 52,564                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             542                             -                                          542                               542                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             52,564                   542                             -                                          542                               53,106                   
เงินปันผลจ่าย 20                               -                               -                               -                   (94,356)                                   -                                            -                                      -                   (94,356)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 82,051                   139,271                 8,260                      269,099                 104                             170,464                              170,568                        669,249                 

-                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 82,051                   139,271                 8,260                      271,880                 (520)                           161,469                              160,949                        662,411                 
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             39,952                                                     -                                            -                                      - 39,952                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                             -                             912                             -                                          912                               912                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             39,952                   912                             -                                          912                               40,864                   
เงินปันผลจ่าย 20                               -                               -                               -                   (73,845)                                   -                                            -                                      -                   (73,845)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 82,051                   139,271                 8,260                      237,987                 392                             161,469                              161,861                        629,430                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 
ส ารองการเปล่ียนแปลง

ของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้
ทนุเรือนหุน้ วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ด้ ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ของผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 82,051                     139,271                8,260                    295,614                  170,464                         695,660                     
ก าไรส าหรับงวด                                -                             -                             -                      53,354                                      - 53,354                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด                                -                             -                             -                                -                                      - -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด                                -                             -                             -                      53,354                                      -                         53,354
เงินปันผลจ่าย 20                                -                             -                             -                    (94,356)                                      -                       (94,356)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 82,051                     139,271                8,260                    254,612                  170,464                         654,658                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 82,051                     139,271                8,260                    251,097                  161,469                         642,148                     
ก าไรส าหรับงวด                                -                             -                             -                      41,790                                      - 41,790                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด                                -                             -                             -                                -                                      - -                                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด                                -                             -                             -                      41,790                                      -                         41,790
เงินปันผลจ่าย 20                                -                             -                             -                    (73,845)                                      -                       (73,845)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 82,051                     139,271                8,260                    219,042                  161,469                         610,093                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 63,237           48,867           63,675           50,751           
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงินลดลง (5,237)            (740)               (2,340)            (740)               
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,544             8,400             5,969             6,555             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (84)                 (95)                 -                    -                    
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 549                493                -                    -                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 578                521                558                500                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (75)                 -                    (70)                 -                    
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (189)               (268)               (185)               (117)               
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน -                    4,577             -                    4,577             
   รายไดท้างการเงิน (289)               (505)               (289)               (505)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 438                523                341                405                
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 66,472           61,773           67,659           61,426           
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,446             (20,439)          5,352             (24,584)          
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 16,402           3,362             16,088           3,757             
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (46)                 (21)                 (47)                 (22)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,863           2,670             10,075           (2,088)            
   คา่สิทธิประโยชน์คา้งจ่าย -                    4,433             -                    4,433             
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (769)               (306)               (784)               (223)               
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 104,368         51,472           98,343           42,699           
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,780)            (2,058)            (2,451)            (2,058)            
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 101,588         49,414           95,892           40,641           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (66,015)          (38)                 (66,015)          (38)                 
เงินสดจ่ายส าหรับสินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                    (6,118)            -                    (6,118)            
เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (2,379)            (2,954)            (2,379)            (2,907)            
เงินสดรับในการขายอุปกรณ์ 75                  -                    70                  -                    
เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,656)            (55)                 (3,545)            (55)                 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 389                525                389                525                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (72,586)          (8,640)            (71,480)          (8,593)            
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (17,000)          -                    (17,000)          -                    
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,064)            (1,003)            (817)               (771)               
จ่ายดอกเบ้ีย (20)                 -                    (20)                 -                    
จ่ายเงินปันผล (38)                 -                    (38)                 -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (18,122)          (1,003)            (17,875)          (771)               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 10,880           39,771           6,537             31,277           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 168,970         238,019         130,009         203,487         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 179,850         277,790         136,546         234,764         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานประกอบดว้ย
   เจา้หน้ีจากการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 1,079             5                    1,079             5                    
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 94,280 73,845 94,280 73,845

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
ไทย และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซีย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัใน
การให้บริการและพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ และให้บริการขอ้มูล
ทางธุรกิจต่างๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาทางธุรกิจรวมถึงการ
บริการดา้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม 
ชั้น 28 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ
มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ งล่าสุด ดังนั้น        
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่
น าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ              
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด  

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี               
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีทีเ่ร่ิมใน
หรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบับ
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบตัิส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดร้ับผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัรายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปรายการท่ีส าคญัไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย              
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

     

ค่าบริการรับ - - 3,836 2,703 ราคาตลาด, ราคาที่ตกลงร่วมกนั
ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

ตน้ทุนงานโครงการ - - 625 625 ราคาตลาด, ราคาที่ตกลงร่วมกนั
ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ค่าบริการรับ 9,064 8,483 9,064 8,483 ราคาตลาด, ตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม, 

ราคาที่ตกลงร่วมกนัตามที่ระบุ
ไวใ้นสัญญา 

ค่าบริการจ่าย 3,000 4,915 2,856 4,832 ราคาตลาด, ราคาที่ตกลงร่วมกนั
ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

ตน้ทุนงานโครงการ 4,444 4,876 3,123 1,047 ราคาตลาด, ราคาที่ตกลงร่วมกนั
ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

ซ้ืออุปกรณ์ - 12 - 12 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วนัที่  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำร              
ที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)     

บริษทัย่อย - - 1,986 1,232 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 10,054 13,803 9,998 9,820 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน -             
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 10,054 13,803 11,984 11,052 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำร        
 ที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 15)     
บริษทัย่อย  - - 450 666 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถ้ือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกนั) 9,835 6,567 8,426 6,517 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำร
ที่เก่ียวข้องกัน 9,835 6,567 8,876 7,183 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,764 5,558 5,764 5,558 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน      152 143 132 123 
รวม 5,916 5,701 5,896 5,681 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
เงินสด 179 179 149 149 
เงินฝากธนาคาร 179,671 168,791 136,397 129,860 
รวม 179,850 168,970 136,546 130,009 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.13 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม              
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6,148 3,023 6,755 3,629 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 3,410 - 3,410 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 6,148 6,433 6,755 7,039 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 31,231 55,018 30,565 54,641 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  11,036 29,555 10,574 29,220 
 3 - 6 เดือน 7,330 1,528 7,329 1,528 
 6 - 12 เดือน - 826 - 826 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 49,597 86,927 48,468 86,215 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (6,713) (5,487) (6,713) (5,487) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ 42,884 81,440 41,755 80,728 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 49,032 87,873 48,510 87,767 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 620 - 2 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 3,011 6,704 4,390 2,357 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 68,325 38,418 68,013 37,771 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 895 666 839 1,656 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 4,564 3,273 4,363 2,963 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 77,415 49,061 77,607 44,747 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  - (6,463) - (3,566) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 77,415 42,598 77,607 41,181 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 126,447 130,471 126,117 128,948 
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6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน จ านวน 216.06 ลา้นบาท          
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 - 0.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: 150.04 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.30 - 0.55 ต่อปี) 

7. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้น าเงินฝากประจ าธนาคารจ านวนประมาณ 14.20 ลา้นบาท                 (31 
ธนัวาคม 2563: 14.20 ลา้นบาท) ไปวางไวก้ับธนาคารสองแห่งเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และหนังสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯเพ่ือการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้และบริการซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนประกอบด้วย          
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 

   งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์
ทุนช าระ
แลว้ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน ราคาทุน 

มูลคา่
ยุติธรรม ราคาทุน 

มูลคา่
ยุติธรรม 

   (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ 

จ ากดั 
ให้บริการขอ้มูลการให้สินเชือ่ ถือหุ้นทางตรง 

250,000 12.25 27,864 302,330 27,864 302,330 
บริษทั อีคาร์ทสตูดิโอ จ ากดั ออกแบบพฒันาใหค้ าปรึกษาดา้น

ระบบ Web-Based Applications 
ถือหุ้นทางตรง 

15,831 16.71 62,273 950 62,273 950 
บริษทั เพียร์ พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจ Fintech ถือหุ้นทางตรง 19,270 10.00 18,588 18,755 18,588 18,755 
บริษทั เอไอ แล็บ จ ากดั เทคโนโลยีดา้นปัญญาประดษิฐ ์ ถือหุ้นทางตรง 2,000 19.00 380 150 380 150 
บริษทั ครีเดน เอเชีย จ ากดั ให้บริการจดัการขอ้มูล ยืนยนัตวัตน 

(eKYC, eSignature) 
ถือหุ้นทางตรง 

1,405 10.00 13,000 13,000 13,000 13,000 

     122,105 335,185 122,105 335,185 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2564 2563 2564 2563 2564 2563 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ให้บริการขอ้มูลธุรกิจ 
2,000 2,000 99.99 99.99 2,000 2,000 

บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล 
จ ากดั 

ให้บริการระบบ
โซเชียลบิซิเนส 30,000 30,000 99.99 99.99 30,000 30,000 

      32,000 32,000 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั เอบิคส์                    

ดีเวลลอปเมนต์ จ  ากดั 
ให้เช่าอาคาร
ส านักงาน ไทย 20 20 30,644 30,560 30,000 30,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

เงินปันผลรับส าหรับงวด                 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ  ากดั 84 95 - - 

11. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีราคาทุน 

  31 
มีนาคม              
2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31           
มีนาคม              

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 

31          
มีนาคม              

2564 

31 
ธันวาคม 

2563 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั ให้บริการขอ้มูลเพ่ือ  

การตดัสินใจทางธุรกจิ 50 50 12,210 12,217 15,500 15,500 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลท่ีบริษัทฯรับ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั (549) (493) 542 912 - - 
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12. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                                        
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 135,668 125,467 
ซ้ือเพ่ิม 1,531 1,531 
จ าหน่าย (2,828) (2,775) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 134,371 124,223 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 91,122 85,161 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 4,041 3,752 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย (2,828) (2,775) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 92,335 86,138 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 44,546 40,306 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 42,036 38,085 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 38,904 30,319 
ซ้ือเพ่ิม 3,689 2,578 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,563) (1,495) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 40,030 31,402 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน BIBOR + 2.75% - 17,000 - 17,000 
รวม - 17,000 - 17,000 

 เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ 

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 85 363 85 363 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 3,077 1,083 3,077 1,083 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4,000 378 2,679 378 
ตน้ทุนโครงการคา้งจา่ย - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 50,686 45,310 46,634 41,795 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,741 1,653 1,741 1,650 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 21,699 30,786 20,497 28,859 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,282 3,079 1,194 3,032 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 5,513 6,281 3,635 5,407 
รายไดร้ับล่วงหนา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 2,727 1,094 3,177 1,760 
รายไดร้ับล่วงหนา้ - กิจการที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกนั 81,915 71,553 72,974 63,010 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 172,725 161,580 155,693 147,337 
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16. สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 9 ปี 

16.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม - 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ - 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 28,267 22,088 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (940) (722) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 27,327 21,366 

16.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 29,432 34,621 22,629 26,619 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (5,289) (9,781) (4,066) (7,522) 

รวม 24,143 24,840 18,563 19,097 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,902) (2,850) (2,231) (2,191) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 21,241 21,990 16,332 16,906 
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17. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดต้่อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการให้บริการตามโครงการให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 54,431 54,150 55,206 55,412 

รายไดค้่าใชบ้ริการระบบตามโครงการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการลงทุน 22,058 21,419 22,013 21,419 

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น 76,626 70,213 63,123 54,155 

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ 153,115 145,782 140,342 130,986 

18. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณด้วยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีที่ประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 10,349 8,913 10,010 8,913 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 324 2 311 48 

ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 10,673 8,915 10,321 8,961 

19. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด 
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20. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย  

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่าย 
(บาทต่อหุ้น) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564  94.36 0.115 

    
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ            
เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2563 73.85 0.09 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที่ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการและพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินและให้บริการขอ้มูลต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้และก าไรจากการด าเนินงานที่แสดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพยท์ั้ งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

22. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้านอกเหนือจากที่
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนดงัน้ี 

22.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เพื่อให้ไดสิ้ทธิในการด าเนินการตามโครงการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2555 บริษัทฯได้ต่ออายุ
สัญญากับหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิในการด าเนินการ
ตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญาดังกล่าวไป
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งได้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการให้บริการเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพ่ิมเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวมีอายุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรายไดห้รือจ านวนเงินขั้นต ่าตามสัญญาในแต่ละปีตลอดอายุของสัญญาและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
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 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาฉบับใหม่กับหน่วยราชการแห่งดังกล่าวโดย มี
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ได้สิทธิในการด าเนินการตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญาฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช้แทนสัญญาฉบบัเดิมนับตั้ งแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2564 เป็นตน้ไป  

 ในระหว่างปี 2558 บริษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้ไดร้ับสิทธิในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุใน
สัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 5 ปี 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาท่ีเกี่ยวกบัตน้ทุนค่าบริการอ่ืนๆ กบับริษทัหลายแห่ง 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการดงักล่าว มีก าหนดจ่ายช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 14.28 13.49 
1 ถึง 5 ปี 9.15 9.15 

22.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเพื่อพฒันาระบบคอมพิวเตอร์และรายจ่ายฝ่าย
ทุนอ่ืน 3.66 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3.53 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2563: 4.88 ลา้นบาท และเฉพาะของ
บริษทัฯ: 4.49 ลา้นบาท) 

22.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำสิทธิอื่น 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ในการขอ
อนุญาตน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละคงที่ของยอดรายไดท้ี่เกิดจากการให้บริการระบบดงักล่าวตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 

22.4 ส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัส่วนของเงินลงทุนที่ยงัไม่เรียกช าระในบริษทัย่อยเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท 
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22.5 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเป็นจ านวน 34.82 
ลา้นบาท ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อค  ้าประกันการ
ปฏิบตัิงานตามสัญญา (31 ธนัวาคม 2563: 42.07 ลา้นบาท) 

23.  ล ำดบัช้ันของมลูค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท์ี่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 335 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

24.  กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯแลว้เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 
2564 

 


