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ปีี 2563 เปี็นปีีที่่�ที่้าที่ายที่่�สุุด
ปีีหน่�ง ...อย่างไรก็็ตาม 
บริษััที่ บิซิิเนสุ ออนไลน์ จำำาก็ัด 
(มหาชน) มองว่่าเปี็นโอก็าสุด่ที่่�ที่ำาให้
ธุุรก็ิจำหันมาให้คว่ามสุนใจำเร่�องข้้อมูล
เพื่่�อสุนับสุนุนก็ารตัดสุินใจำ
ที่างธุุรก็ิจำเพื่่�มมาก็ข้้�น”

“The year of 2020 has indeed 
been a challenging one...
nevertheless, Business Online 
Public Company Limited sees 
this crisis as an opportunity 
for growth... as companies are 
beginning to place a greater 
importance on data analytics.



เรียน ท่่านผู้้�ถืือห้�น

	 ปีี	 2563	 เป็ีนปีีท่ี่�ท้ี่าที่ายท่ี่�สุุดปีีหน่�ง	 เน่�องจากม่ีเหตุุการณ์์
สุำาคััญตุ่าง	ๆ 	เกิดข่ึ้�นมีากมีาย	โดยเฉพาะการแพร่ระบาดขึ้องไวรัสุ
โคัโรนา	หร่อ	โคัวิด-19	ท่ี่�ถ่ือเป็ีนวิกฤตุคัรั�งใหญ่สุ่งผลกระที่บอย่าง
รุนแรง	รวดเร็ว	และเป็ีนวงกว้างมีากท่ี่�สุุดคัรั�งหน่�งในปีระวัติุศาสุตุร์	
ที่ำาให้ผ้้คันทัี่�วโลกตุ้องเปีล่�ยนแปีลงวิธ่ีการใช้้ช่้วิตุและการที่ำาธุีรกิจ
จนเกิดเป็ีน	“คัวามีปีกติุร้ปีแบบใหม่ี”	หร่อท่ี่�เราเร่ยกกันว่า	“New	
Normal”	ทัี่�งน่�	บริษััที่	บิซิิเนสุ	ออนไลน์	จำากัด	(มีหาช้น)	ก็หล่ก
เล่�ยงไม่ีได้	 ท่ี่�จะได้รับผลกระที่บดังกล่าว	 โดยในระยะสัุ�น	 
ม่ีกลุ่มีล้กค้ัาบางสุ่วน	 ท่ี่�ม่ีการปีรับเปีล่�ยนร้ปีแบบการที่ำางาน
เป็ีนการ	Work	 from	Home	 (WFH)	 ที่ำาให้ขัึ้�นตุอนการจัดซ่ิ�อ 
จัดจ้างใช้้ระยะเวลาท่ี่�นานข่ึ้�น	 ม่ีการตุ่อสัุญญาท่ี่�ล่าช้้าหร่อม่ี 
ล้กค้ัารายเล็กบางรายท่ี่�ช้ะลอการตัุดสิุนใจใช้้งานระบบเน่�องจาก
ปีระสุบปัีญหาด้านเศรษัฐกิจ	 อย่างไรก็ตุามี	 ล้กค้ัาสุ่วนใหญ่ 
ก็คังยังม่ีการซ่ิ�ออย่างตุ่อเน่�อง	 ที่ำาให้ในภาพรวมีบริษััที่ยังคังม่ี 
การเติุบโตุท่ี่�ด่	 ทัี่�งน่�ในระยะกลางถ่ืงระยะยาว	บริษััที่มีองว่าเป็ีน
โอกาสุด่ท่ี่�ที่ำาให้ธุีรกิจหันมีาให้คัวามีสุนใจเร่�องข้ึ้อม้ีลเพ่�อสุนับสุนุน
การตัุดสิุนใจที่างธุีรกิจเพิ�มีมีากข่ึ้�น	 เน่�องจากแตุ่ละบริษััที่ตุ้อง 
เพิ�มีคัวามีระมัีดระวังและตุ้องการข้ึ้อม้ีลปีระกอบการตัุดสิุนใจ	
เพ่�อลดคัวามีเสุ่�ยงท่ี่�จะเกิดข่ึ้�น	 ปีระกอบกับการ	WFH	 ท่ี่�ผ่านมีา	
ที่ำาให้แตุ่ละบริษััที่ม่ีคัวามีเป็ีนดิจิทัี่ลและตุ้องการข้ึ้อม้ีลในร้ปีแบบ
อิเล็กที่รอนิกส์ุมีากข่ึ้�น	

	 แม้ีว่าภาพรวมีเศรษัฐกิจไที่ยปีี	 2563	 จะหดตุัวในเก่อบ 
ทุี่กธุีรกิจ	 แตุ่คัวามีตุ้องการในการใช้้ขึ้้อม้ีลในภาพรวมีก็ยังคัง 
เพิ�มีสุ้งข่ึ้�น	 สุ่งผลให้บริษััที่และบริษััที่ย่อย	 (กลุ่มีบริษััที่)	 ยังม่ี 
คัวามีเตุิบโตุอันน่าพอใจ	 โดยงบกำาไรขึ้าดทีุ่นเบ็ดเสุร็จสุำาหรับปีี	
สิุ�นสุุดวันท่ี่�	 31	 ธัีนวาคัมี	 2563	 แสุดงให้เห็นว่า	 กลุ่มีบริษััที่ม่ี 
รายได้รวมีอย้่ท่ี่�	 626.20	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�นร้อยละ	 16.37 
เม่ี�อเท่ี่ยบกับปีีก่อน	และม่ีอัตุราสุ่วนกำาไรขัึ้�นตุ้นลดลงเปีน็ร้อยละ	
57.47	จากร้อยละ	58.08	ในปีี	2562	โดยกลุ่มีบริษััที่ม่ีกำาไรสุุที่ธิี
หลังหักภาษ่ัจำานวน	 178.50	 ล้านบาที่	 เพิ�มีข่ึ้�นจากปีีท่ี่�แล้ว	 
จำานวน	34.59	ล้านบาที่

	 บริษััที่	 ขึ้อขึ้อบคุัณ์ผ้้ถ่ือหุ้น	 ล้กค้ัา	 พันธีมิีตุรที่างธุีรกิจ	 
ตุลอดจนคัณ์ะกรรมีการ	 ผ้้บริหาร	พนักงาน	 และผ้้ม่ีอุปีการคุัณ์	
ทุี่กท่ี่าน	 ท่ี่�ได้ให้การสุนับสุนุนการดำาเนินงานขึ้องบริษััที่ด้วยด่
เสุมีอมีา	 เราม่ีคัวามีมุ่ีงมัี�นและตัุ�งใจท่ี่�จะดำาเนินกิจการอย่าง 
ม่ีธีรรมีาภิบาล	 เพ่�อสุร้างผลตุอบแที่นให้แก่ผ้้ม่ีสุ่วนได้สุ่วนเสุ่ย 
ทุี่กภาคัสุ่วน	 รวมีถ่ืงพัฒนาองค์ักรอย่างตุ่อเน่�องเพ่�อก้าวไปีสุ่้ 
การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นตุ่อไปี

Dear Valued Shareholders,

The	year	of	2020	has	indeed	been	a	challenging	one,	as	
the	world	faced	unprecedented	disruptions	most	notably	
caused	by	the	COVID-19	pandemic.	This	crisis	sparked	
sudden	 and	 severe	 consequences	 on	 a	 global	 scale,	
causing	historical	shifts	in	how	people	live	their	lives	and	
conduct	 business,	 now	 coined	 under	 the	 term	 
“New	normal”.	Business	Online	Public	Company	Limited	
(the	Company)	was	no	exception	to	these	repercussions.	
In	the	short-term,	a	group	of	the	Company’s	customers	
adopted	 work	 from	 home	 (WFH)	 policies,	 which	 in	 
turn	 has	 elongated	 the	 procurement	 process,	 caused	
delays	in	some	agreement	renewals	and	lengthened	the	
decision-making	process	of	a	few	smaller	customers	to	
adopt	our	services	due	to	economic	difficulties.	In	spite	
of	 these	 challenges,	 the	majority	 of	 the	 Company’s	
customers	 have	 remained	 committed	 to	 our	 data	
services.	As	a	result,	the	company	has	maintained	steady	
growth	over	the	past	year.	Nevertheless,	in	the	mid	to	
long-term,	the	Company	sees	this	crisis	as	an	opportunity	
for	 growth.	 With	 the	 increasing	 volatility	 in	 today’s	
economy,	companies	are	beginning	to	place	a	greater	
importance	on	data	analytics	to	support	their	business	
decisions	 and	 reduce	 financial	 risks.	 This	 is	 coupled	 
with	the	widespread	adoption	of	WFH	policies,	propelling	 
a	greater	demand	for	digitised,	reliable	and	accessible	
electronic	data	and	analytical	services.

Although	the	Thai	economy	as	a	whole	has	faced	many	
challenges,	 the	demand	 for	 information	and	data	still	
continues	to	grow,	resulting	in	BOL	and	its	subsidiaries	
(Group	of	Companies)	to	achieve	satisfactory	growth.	The	
statement	of	comprehensive	income	as	of	31	December	
2020	 shows	 that	 the	Company	 has	 generated	 a	 total	
income	of	626.20	million	baht,	increasing	by	16.37%	from	
the	figures	of	the	previous	year.	The	gross	profit	margin	
has	decreased	from	58.08%	to	57.47%	in	2020.	The	Group	
of	Companies	has	earned	a	net	profit	after	tax	deduction	
in	the	amount	of	178.50	million	baht,	which	is	an	increase	
of	34.59	million	baht	from	the	profit	of	the	previous	year.

We	would	like	to	express	our	gratitude	to	our	shareholders,	
customers,	 business	 partners,	 directors,	 executives,	
employees	and	all	other	patrons	who	have	continuously	
supported	our	business	operations.	We	are	determined	
to	operate	our	business	under	good	corporate	governance	
to	 generate	 high	 yields	 to	 all	 stakeholders,	 and	 to	
continually	 develop	 our	 organization	 to	 achieve	
sustainable	organizational	development.	

รายงานประจำาปี 2563
บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำ�กัด (มห�ชน) 13 


