
บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“TO BE THE MOST TRUSTED PARTNER 

IN HELPING CLIENTS THRIVE IN DIGITAL ECONOMY”

FACTSHEET คร่ึงปี 2563

ประวัติบริษัท
2534

2538 

ก่อตั้ง บริษัท ไอแอนด์ ไอ 
คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จํากัด (“iiG”) 
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

•

เริ่มดําเนินธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบ
ติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 
เป็นตัวแทนจําหน่าย ระบบซอฟต์แวร์จากทาง 
Oracle

•

•

2562 
ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
เพิ่มทุนจาก 10 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยเสนอขาย
แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น “iCE” เพ่ือซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้ว

•
• 

2544 
ก่อตั้ง บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากัด (“iCE”) 
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพ่ือดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา
และให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่ได้รับการโอนย้ายจาก 
“iiG”

•

2555 
เริ่มดําเนินธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการ
ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
เป็นตัวแทนอนุญาตให้ลูกค้าเช่าใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce

•

•

ก่อต้ัง บริษัท ไอแอนด์ไอ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด (“iiXP”) 
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
การวางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์และด้านการสร้าง
ประสบการณ์ลูกค้า (CUSTOMER EXPERIENCE 
MANAGEMENT) รวมทั้งด้านการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล (DIGITAL MARKETING)

475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชั้นที่ 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อิเมล์: kll@ii.co.thเว็บไซต์: www.ii.co.th   โทรศัพท์: 0 2248 3746 

ติดต่อบริษัท

คำสงวนสิทธิ์

• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เป็นบริษัท 
ไอแอนด์ ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และเพิ่ม
ทุนเป็น 37.50 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

•

OUR CLIENTS

เอกสารฉบับน้ีจัดทำข้ึนโดยบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ีจัดทำโดยอาศัยข้อมูลมาจากแหล่งท่ีเช่ือหรือควรเช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือ และ/หรือ ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ยืนยันและ
ไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความท่ีอาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นน้ันได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบ
ต่อการนำเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็นและหรือบทสรุปท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ีไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัท รวมท้ังบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะทำการลงทุนใน หรือซ้ือ หรือขายหลักทรัพย์ท่ีปรากฏใน
เอกสารฉบับน้ีได้ทุกเวลา ข้อมูลและความเห็นท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี มิได้ประสงค์จะช้ีชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุนใน หรือซ้ือ หรือขายหลักทรัพย์ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซ้ือหรือขายหลักทรัพย์
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ENTERPRISE RESOURCE  PLANNING 
(ERP) 

รายได้รวมทั้งหมดคร่ึงปี 2563

CUSTOMER RELATIONSHIP  
MANAGEMENT (CRM)      

บริษัท ไอแอนด์ ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จํากัด

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT 
(CEM) 

รายได้จากการขายและบริการ (หน่วย:ล้านบาท)

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563

CAGR:62.08%

234 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ คร่ึงปี 2563

0.03 ล้านบาท

การให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการ
จัดการข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (EPM)

การเป็นตัวแทนจําหน่ายใบอนุญาตการใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์จากทาง ORACLE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการจัดการ
ข้อมูลสําหรับผู้บริหาร (EPM) ภายหลังจากการ
ติดตั้งใช้งานแล้ว (APPLICATION 
MANAGEMENT SERVICE) 

การให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

การเป็นตัวแทนอนุญาตให้ลูกค้าเช่าใช้ระบบ
ซอฟต์แวร์จากทาง SALESFORCE ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติด
ตั้งใช้งานแล้ว (APPLICATION MANAGEMENT 
SERVICE)

การให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 
(PLACEMENT SERVICE)

บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ 
(BRAND STRATEGY) การสร้างและบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้า(CUSTOMER EXPERIENCE 
MANAGEMENT) และการตลาดดิจิทัล (DIGITAL 
MARKETING) 

85.02 ล้านบาท 146.16 ล้านบาท 2.79 ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน 

100% 99.97%

CRM
PLACEMENT SERVICE
CEM
ERP

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Growth :
61.63%

กำไรขั้นต้น (หน่วย:ล้านบาท)

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน

กำไรสุทธิ (หน่วย:ล้านบาท) สินทรัพย์ (หน่วย:ล้านบาท) หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2562ปี 2561 คร่ึงปี 2563

ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO

อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)อัตราส่วนกำไรข้ันต้น (%) ROE (%)

ปี 2561 8.9325.84 113.53 2.01

ปี 2562 12.0631.78 29.53 0.49

คร่ึงปี 2563 8.8528.11 14.20 0.68

D/E(เท่า)

ปี 2561

36.51%
กลุ่มตระกูล

เมฆะสุวรรณโรจน์

กลุ่มตระกูลรักอำนวยกิจ

ประชาชนทั่วไป (IPO)

กลุ่มตระกูล
โพธิรัตน์สมบัติ

นางสาวกาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

25.00%

14.21%

13.97%

5.44%

4.87%

50
ล้านบาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อน IPO

48.67%
กลุ่มตระกูล

เมฆะสุวรรณโรจน์

กลุ่มตระกูลรักอำนวยกิจ

กลุ่มตระกูล
โพธิรัตน์สมบัติ

นางสาวกาญจนา 
ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

18.96%

18.62%

7.25%

6.50%

CAGR:44.15%

ปี 2561 ปี 2562 คร่ึงปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 คร่ึงปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 คร่ึงปี 2563

บริษัท ไอแอนด์ ไอ 
เอ็กซ์พีเรียนซ์ จํากัด

37.50
ล้านบาท

64.60
11.08

200.83

242.31

240.84

239.84

ส่วนของผู้ถือหุ้น หน้ีสิน

25.15
50.52

298.28

144.85

285.51

195.17

ทุนที่ออกและชำระแล้ว ก่อน IPO 37.50 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว หลัง IPO 50.00 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

TECHNOLOGY PARTNERS (ERP) TECHNOLOGY PARTNERS (CRM)

รายได้ธุรกิจ ERP คร่ึงปี 2563 รายได้จากธุรกิจ CRM 
และบริการจัดหาบุคลากร คร่ึงปี 2563

รายได้ธุรกิจ CEM คร่ึงปี 2563

หมายเหตุ : บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“iiG”) ทำการซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จำกัด (“iCE”) ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2562 จึงทำให้ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซัลต้ิง จำกัด 
จะปรากฎในข้อมูลทางการเงินรวมต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

คร่ึงปี 2562 คร่ึงปี 2563ปี 2562

52.14

*เปรียบเทียบ ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562




