
 

 

 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนญุาต  
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 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: 13 พฤษภำคม 2565 



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 256,571                126,931                167,053                49,317                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 151,985                98,574                  150,677                99,335                  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 190,119                281,099                190,119                281,099                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,620                  30,718                  18,874                  27,138                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 621,295                537,322                526,723                456,889                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 14,200                  14,200                  14,200                  14,200                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7 343,064                343,675                343,064                343,675                

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           42,000                  37,000                  

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 10,136                  10,772 15,500 15,500                  

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 30,578                  30,527                  30,000                  30,000                  

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 11 29,520                  33,178                  26,431                  29,928                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14.1 26,424                  24,507                  20,298                  19,201                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 46,948                  48,449                  36,601                  38,160                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 845                       853                       -                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,086                    2,016                    3,485                    1,514                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 505,801                508,177                531,579                529,178                

รวมสินทรัพย์ 1,127,096             1,045,499             1,058,302             986,067                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 197,345                192,222                164,442                166,326                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14.2 3,301                    3,066                    2,548                    2,357                    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,378                  11,016                  16,912                  7,900                    

เงินปันผลคา้งจ่าย 119,539                572                       119,539                572                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,197                    3,954                    6,136                    3,916                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 346,760                210,830                309,577                181,071                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 14.2 22,522                  18,928                  17,308                  14,554                  

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,204                  21,671                  21,317                  20,816                  

ส ารองตน้ทนุในการร้ือถอน 3,519                    3,466                    2,673                    2,634                    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 32,182                  32,537                  32,182                  32,537                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 80,427                  76,602                  73,480                  70,541                  

รวมหนีสิ้น 427,187                287,432                383,057                251,612                

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 300,346                357,972                276,666                335,355                

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 169,981                170,513                168,997                169,518                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 699,909                758,067                675,245                734,455                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,127,096             1,045,499             1,058,302             986,067                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15 164,121                153,115                145,219                140,342                

รายไดอ่ื้น 2,882                    5,414                    1,258                    3,905                    

รวมรำยได้ 167,003                158,529                146,477                144,247                

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 54,452                  57,611                  40,935                  47,972                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 39,323                  37,067                  34,600                  32,548                  

รวมค่ำใช้จ่ำย 93,775                  94,678                  75,535                  80,520                  

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 73,228                  63,851                  70,942                  63,727                  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 9 (625)                     (549)                     -                           -                           

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 51                         84                         -                           -                           

รายไดท้างการเงิน 398                       289                       398                       289                       

ตน้ทนุทางการเงิน (426)                     (438)                     (327)                     (341)                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 72,626                  63,237                  71,013                  63,675                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (11,280)                (10,673)                (10,730)                (10,321)                

ก ำไรส ำหรับงวด 61,346                  52,564                  60,283                  53,354                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุใน

   ตราสารหน้ีท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (521)                     -                           (521)                     -                           

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - 

   ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9 (11)                       542                       -                           -                           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลงั (532)                     542                       (521)                     -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (532)                     542                       (521)                     -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 60,814                  53,106                  59,762                  53,354                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.075                    0.064                    0.073                    0.065                    

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 820,506 820,506 820,506 820,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ ส ารองการเปล่ียนแปลง

เบด็เสร็จอ่ืนของการร่วมคา้ - ของเงินลงทนุ

ทนุเรือนหุน้ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย รวม

ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไม่ได้ จากการแปลงค่างบการเงิน มูลค่ายติุธรรมผา่น องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2565 82,051                     139,271                   8,260                       357,972                   995                                        169,518                                 170,513                          758,067                   

ก าไรส าหรับงวด -                               -                               -                               61,346                                                                   -                                              -                                        - 61,346                     

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               (11)                                         (521)                                       (532)                                (532)                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               61,346                     (11)                                         (521)                                       (532)                                60,814                     

เงินปันผลจ่าย 18                                 -                                 -                                 -                   (118,972)                                               -                                              -                                        -                   (118,972)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 82,051                     139,271                   8,260                       300,346                   984                                        168,997                                 169,981                          699,909                   
-                                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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 าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               542                                        -                                             542                                 542                          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               52,564                     542                                        -                                             542                                 53,106                     

เงินปันผลจ่าย 18                                 -                                 -                                 -                     (94,356)                                               -                                              -                                        -                     (94,356)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 82,051                     139,271                   8,260                       269,099                   104                                        170,464                                 170,568                          669,249                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

ส ารองการเปล่ียนแปลง

ของเงินลงทนุ

ทนุเรือนหุ้น ท่ีก าหนดให้วดัมลูคา่ดว้ย

ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - ยงัไมไ่ด้ มลูคา่ยติุธรรมผา่น รวมส่วน

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย จดัสรร ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 82,051                      139,271                  8,260                     335,355                    169,518                           734,455                       

ก าไรส าหรับงวด                                 -                               -                               -                        60,283                                        - 60,283                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด                                 -                               -                               -                                 - (521)                                (521)                            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด                                 -                               -                               -                        60,283 (521)                                                         59,762

เงินปันผลจ่าย 18                                 -                               -                               -                    (118,972)                                        -                       (118,972)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 82,051                      139,271                  8,260                     276,666                    168,997                           675,245                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 18                                 -                               -                               -                      (94,356)                                        -                         (94,356)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 82,051                      139,271                  8,260                     254,612                    170,464                           654,658                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 72,626                  63,237                  71,013                  63,675                  

รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมด าเนินงาน:

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,753                    7,544                    6,510                    5,969                    

   ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 369                       (5,237)                  369                       (2,340)                  

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 625                       549                       -                           -                           

   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (51)                       (84)                       -                           -                           

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนกังาน 533                       578                       501                       558                       

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (653)                     (75)                       (653)                     (70)                       

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง -                           (189)                     -                           (185)                     

   รายไดท้างการเงิน (398)                     (289)                     (398)                     (289)                     

   ตน้ทนุทางการเงิน 426                       438                       327                       341                       

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 81,230                  66,472                  77,669                  67,659                  

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน):

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (53,809)                9,446                    (51,740)                5,352                    

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,098                    16,402                  8,264                    16,088                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (436)                     (46)                       (337)                     (47)                       

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง):

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,044                    12,863                  (1,963)                  10,075                  

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,243                    (769)                     2,220                    (784)                     

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 42,370                  104,368                34,113                  98,343                  

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,135)                  (2,780)                  (1,943)                  (2,451)                  

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 40,235                  101,588                32,170                  95,892                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)



บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 90,980                  (66,015)                90,980                  (66,015)                

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                           -                           (5,000)                  -                           

เงินสดจ่ายในการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (83)                       (2,379)                  (54)                       (2,379)                  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 653                       75                         653                       70                         

เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,364)                  (4,656)                  (500)                     (3,545)                  

ดอกเบ้ียรับ 387                       389                       387                       389                       

เงินสดสุทธิจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 90,573                  (72,586)                86,466                  (71,480)                

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                           (17,000)                -                           (17,000)                

ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,163)                  (1,064)                  (895)                     (817)                     

จ่ายดอกเบ้ีย -                           (20)                       -                           (20)                       

จ่ายเงินปันผล (5)                         (38)                       (5)                         (38)                       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (1,168)                  (18,122)                (900)                     (17,875)                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 129,640                10,880                  117,736                6,537                    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 126,931                168,970                49,317                  130,009                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 256,571                179,850                167,053                136,546                

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

   เจา้หน้ีจากการซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 132                       1,079                    132                       1,079                    

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 118,967 94,280 118,967 94,280

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 4,619                    -                           3,552                    -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่คือบริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
และ CTOS Holdings Sdn Bhd ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศมาเลเซีย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในการ
ให้บริการและพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ และให้บริการขอ้มูลทาง
ธุรกิจต่างๆโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนให้ค าปรึกษาทางธุรกิจรวมถึงการบริการ
ดา้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูล โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้น 28 
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

1.2  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

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

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

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี  

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างที่ส าคญัเกี่ยวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด  

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และเกณฑ์ที่ตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่านั้น 
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคาของรายการ
ธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  

 รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย  
   (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

    

ค่าบริการรับ - - 2,102 3,836 
ตน้ทุนงานบริการ - -  - 625 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ค่าบริการรับ  13,433  9,064  13,433  9,064 
ค่าบริการจ่าย  3,973  3,000  3,536  2,856 
ตน้ทุนงานบริการ  5,491  4,444  3,157  3,123 
ซ้ืออุปกรณ์  4  -  4  - 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วนัที่  31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม              

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม              

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนี้อืน่ - กิจกำร           
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     

บริษทัย่อย  - -  2,151  4,938 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมการร่วมกนั)   13,601 9,812  13,564  9,783 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนี้อื่น -       
กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั  13,601 9,812  15,715  14,721 

     
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำร       
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 13)     

บริษทัย่อย  - - 276 872 
บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้นและ/
หรือกรรมการร่วมกนั) 11,562 5,146 9,003 4,987 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ - 
กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 11,562 5,146 9,279 5,859 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  5,109  5,764  5,109  5,764 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       88  152  56  132 

รวม  5,197  5,916  5,165  5,896 
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4. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม              

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม              

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,133 4,630 4,796 8,267 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน   3,169  3,736 3,276 3,736 
3 - 6 เดือน  713  - 713 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 7,015 8,366 8,785 12,003 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 68,068 30,370 66,740 27,433 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน   9,329  13,309  9,173  13,046 
3 - 6 เดือน  1,440  189  1,440  189 
6 - 12 เดือน  221  101  221  101 
มากกว่า 12 เดือน  69  -  69  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  79,127  43,969 77,643 40,769 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น   (618) (249)  (618) (249) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั - 
สุทธิ  78,509  43,720 77,025 40,520 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 85,524 52,086 85,810 52,523 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 2 2 1 2 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 6,129 1,063 6,509 2,363 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 54,483 41,008 52,895 40,475 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 457 383 421 355 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 5,390 4,032 5,041 3,617 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 66,461 46,488 64,867 46,812 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 151,985 98,574 150,677 99,335 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีเงินลงทุนในเงินฝากประจ าประเภท 6 เดือน จ านวน 190.12 ลา้นบาท          
ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.20 - 0.60 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: 281.10 ลา้นบาท ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
0.20 - 0.60 ต่อปี) 

6. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน 

 ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 บริษัทฯได้น าเงินฝากประจ าธนาคารจ านวนประมาณ  14.20 ล้านบาท                            
(31 ธันวาคม 2564: 14.20 ล้านบาท) ไปวางไว้กับธนาคารสองแห่งเพ่ือค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและหนังสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้ในนามของบริษทัฯเพ่ือการค ้าประกนัการซ้ือสินคา้และ
บริการซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม 
 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (5 บริษทั) 334,524 334,524 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

พนัธบตัรรัฐบาล 8,540 9,151 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 343,064 343,675 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายุติธรรม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 9,151 
รับรู้ดอกเบ้ียรับระหว่างงวด 40 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (651) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 8,540 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2565 2564 2565 2564 2565 2564 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทั ดี แอนด์ บี 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ให้บริการขอ้มูลธุรกิจ 
2,000 2,000 100 100 2,000 2,000 

บริษทั บีโอแอล ดิจิตอล 
จ ากดั 

ให้บริการระบบ
โซเชียลบิซิเนส 40,000 35,000 100 100 40,000 35,000 

      42,000 37,000 

บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ำกัด 

เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2565 บริษทัฯจ่ายช าระเงินลงทุนในบริษทั บีโอแอล ดิจิตอล จ ากดั (“บริษทัย่อย”) เพ่ิม
จ านวน 5 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น เรียกช าระหุ้นละ 5 บาท) โดยบริษทัย่อยได้จดทะเบียนทุน
ออกจ าหน่ายและเรียกช าระเพ่ิมเติมดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 

9. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีส่วนไดเ้สีย 

มูลค่าตามบญัชีตาม              
วิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม              
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม              
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

31 มีนาคม              
2565 

31 ธันวาคม 
2564 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ 
จ  ากดั 

ให้บริการขอ้มูลเพ่ือ  
การตดัสินใจทางธุรกจิ 50 50 10,136 10,772 15,500 15,500 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั บิซิเนส อินฟอร์เมชัน่ จ  ากดั (625) (549) (11) 542 
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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 
   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เอบิคส์                    

ดีเวลลอปเมนต์ จ  ากดั 
ให้เช่าอาคาร
ส านักงาน ไทย 20 20 30,578 30,527 30,000 30,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

เงินปันผลรับส าหรับงวด                 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

บริษทั เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จ  ากดั 51 84 - - 

11. ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                                        
31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565  33,178   29,928  
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน  162   133  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (3,820) (3,630) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565   29,520   26,431 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565  48,449   38,160  
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน  1,364   500  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,865) (2,059) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565 46,948 36,601 

13. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  743  256  743  256 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  1,443  1,669  1,398  1,669 
ตน้ทุนโครงการคา้งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  5,252  635  2,918  652 
ตน้ทุนโครงการคา้งจา่ย - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  66,538  62,285  47,644  47,876 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,548  1,890  1,366  1,890 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  18,831  34,997  17,432  32,613 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,528  1,356  1,485  1,196 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  4,132  6,498  2,684  6,220 
รายไดร้ับล่วงหนา้ - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั  2,491  1,009  2,767  1,865 
รายไดร้ับล่วงหนา้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั  94,839  81,627  86,005  72,089 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  197,345  192,222  164,442  166,326 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

14. สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 9 ปี 

14.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565              
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม - 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ - 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565  24,507  19,201  
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 4,619 3,552 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (1,068)  (821) 
โอนออก (1,634) (1,634) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วันที่ 31 มนีำคม 2565 26,424 20,298 

14.2 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565             
สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 21,994  16,911  
เพ่ิมขึ้น 4,619  3,552  
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 426  327  
จ่ายค่าเช่า (1,163) (895) 
ปรับปรุงจากการประเมินใหม่ (53) (39) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 25,823  19,856  

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

15. รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

 รายไดจ้ากการให้บริการของกลุ่มบริษทัแบ่งตามลกัษณะการให้บริการไดต้่อไปน้ี  

     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการให้บริการตามโครงการให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์  86,688   76,681   66,371   60,777  

รายไดค้่าใชบ้ริการระบบตามโครงการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการลงทุน  23,536   22,013   23,536   22,013  

รายไดก้ารให้บริการดา้นการบริหารความเส่ียง  24,553   37,548   24,553   37,548  

รายไดจ้ากการให้บริการอื่น  29,344   16,873   30,759   20,004  

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ  164,121  153,115  145,219  140,342 

16. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีที่ประมาณไว ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 11,497 10,349 10,955 10,010 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (217) 324 (225) 311 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 11,280 10,673 10,730 10,321 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด            
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกี่ยวกบัผลขาดทุนจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรมจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี (130) - (130) - 

17. ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด 

18. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย  

(ลา้นบาท) 
เงินปันผลจ่าย 
(บาทต่อหุ้น) 

เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2564 ที่ประชุมสามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้นของ
บริษทัฯเม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2565  118.97 0.145 

    
เงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญประจ าปีผูถ้ือหุ้นของ

บริษทัฯเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564  94.36 0.115 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการและพฒันา
ระบบขอ้มูลข่าวสารทางการเงินและให้บริการขอ้มูลต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์และออฟไลน์ 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย กลุ่มบริษทัประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงาน
โดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑเ์ดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้และก าไรจากการด าเนินงานที่แสดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และสินทรัพยท์ั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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20. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้านอกเหนือจากที่
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนดงัน้ี 

20.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำบริกำร 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญากบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง เพื่อให้ไดสิ้ทธิในการด าเนินการตามโครงการให้บริการ
ขอ้มูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2555 บริษทัฯได้ต่ออายุ
สัญญากับหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อให้ได้สิทธิในการด าเนินการ
ตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส่งผลให้สัญญาดังกล่าวไป
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งได้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการให้บริการเผยแพร่ขอ้มูล
ธุรกิจเพ่ิมเติม โดยบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวมีอายุ 15 ปี (พ.ศ. 2564 - 2578) ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น
สัดส่วนร้อยละคงท่ีของรายได้หรือจ านวนเงินขั้นต ่าตามสัญญาในแต่ละปีตลอดอายุของสัญญาและบนัทึก
ขอ้ตกลงเพื่อให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาฉบับใหม่กับหน่วยราชการแห่งดังกล่าวโดยมี
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ได้สิทธิในการด าเนินการตามโครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารธุรกิจโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยสัญญาฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใช้แทนสัญญาฉบับเดิมนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 เป็นตน้ไป  

ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษทั ดีแอนด์บี (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ าการต่อสัญญาค่าสิทธิ
กบับริษทัในต่างประเทศสองแห่งเพื่อให้ได้รับสิทธิในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 5 ปี 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาท่ีเกี่ยวกบัตน้ทุนค่าบริการอ่ืนๆ กบับริษทัหลายแห่ง 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาบริการดงักล่าว มีก าหนดจ่ายช าระดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน   

ภายใน 1 ปี 21.93 18.71 
1 ถึง 5 ปี 14.51 12.47 
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20.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำค่ำสิทธิอื่น 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิกบับริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และบริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึง ในการขอ
อนุญาตน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงใช้ โดยบริษัทฯตกลงที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาส้ินสุดของสัญญา 

20.3 ส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช ำระ 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัส่วนของเงินลงทุนที่ยงัไม่เรียกช าระในบริษทัย่อย
เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 8 ลา้นบาท) 

20.4 หนังสือค ำ้ประกันธนำคำร 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเป็นจ านวน 25.26 
ลา้นบาท ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือค ้าประกนัการ
ปฏิบตัิงานตามสัญญา (31 ธนัวาคม 2564: 30.24 ลา้นบาท) 

21.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

21.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกับจ านวนเงินที่แสดงในงบแสดง                
ฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

 มูลค่า 
ตามบญัชี - 
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่า 
ตามบญัชี - 
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 122 335 122 335 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 10 8 10 9 

รวม 132 343  132 344 
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21.2  ล ำดบัช้ันของมลูค่ำยุตธิรรม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวมและ                                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 335 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 8 - 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

22.  กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2565 

 


