
บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 

การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํา

และนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8435 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรบัปรงุใหม่ ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 196,318,923 34,692,894 179,110,020 8,836,346
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 10 1,953,000 - 1,953,000 -
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 64,290,833 105,708,361 32,349,491 48,856,533
ลกูหนี้ตามสญัญาใหบ้รกิาร

ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 12.1 57,728,358 22,648,357 33,047,053 9,462,080
คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

จา่ยลว่งหน้า 13.1 80,709,109 36,160,282 66,716,460 20,552,331
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24.3 - - - 1,000,000
เงนิปันผลคา้งรบั 14.3 - - - 22,999,310
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 3,759,095 1,620,974 3,585,299 102,130

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 404,759,318 200,830,868 316,761,323 111,808,730

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 246,709,400 246,709,400
อุปกรณ์ - สทุธิ 15 1,091,213 1,014,502 948,094 594,878
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 16 864,876 - 864,876 -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 17 4,607,943 5,148,581 7,720 10,695
คา่ความนิยม 14.2 217,306,476 217,306,476 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 2,481,884 1,990,126 985,417 724,691
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 12,434,199 16,846,389 9,860,006 9,767,442

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 238,786,591 242,306,074 259,375,513 257,807,106

รวมสินทรพัย ์ 643,545,909 443,136,942 576,136,836 369,615,836

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ   _____________________________________      กรรมการ   _______________________________________
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรบัปรงุใหม่ ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 18 46,359,448 60,949,856 30,885,385 16,504,892

รายไดร้บัลว่งหน้าสว่นทีจ่ะรบัรู้

เป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี 13.2 104,651,284 52,728,837 77,877,064 27,490,265

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 19 719,904 - 719,904 -

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจา่ย 2,075,090 838,550 - 816,204

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 6,749,621 12,739,259 3,158,717 6,091,069

รวมหนี้สินหมนุเวียน 160,555,347 127,256,502 112,641,070 50,902,430

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 19 185,834 - 185,834 -

รายไดร้บัลว่งหน้า 13.2 4,021,060 5,037,258 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,702,547 12,560,049 6,532,564 5,003,477

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 19,909,441 17,597,307 6,718,398 5,003,477

รวมหนี้สิน 180,464,788 144,853,809 119,359,468 55,905,907

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรบัปรงุใหม่ ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 

หุน้สามญั จาํนวน 75,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 20 50,000,000 37,500,000 50,000,000 37,500,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 20 384,580,000 235,710,000 384,580,000 235,710,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 21 5,000,000 3,750,000 5,000,000 3,750,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 23,499,006 21,322,592 17,197,368 36,749,929

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 463,079,006 298,282,592 456,777,368 313,709,929

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 2,115 541 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 463,081,121 298,283,133 456,777,368 313,709,929

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 643,545,909 443,136,942 576,136,836 369,615,836

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 55,391,152 36,133,870 45,435,269 29,023,749
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 95,507,270 68,147,772 52,929,937 35,826,235
รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 1,883,672 - -
รายไดอ้ื่น 179,405 76,267 1,055,952 3,062,107

รวมรายได้ 151,077,827 106,241,581 99,421,158 67,912,091

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 47,123,359 29,434,999 40,013,415 23,936,630
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 60,266,783 36,716,334 34,964,508 16,556,746
ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 346,784 - -
คา่ใชจ้่ายในการขาย 7,525,616 5,913,806 3,548,727 2,582,648
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 15,050,873 15,206,912 12,487,541 10,406,085
ขาดทุน(กําไร)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 884,230 (181,164) 890,778 (156,209)

รวมค่าใช้จ่าย 130,850,861 87,437,671 91,904,969 53,325,900

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 20,226,966 18,803,910 7,516,189 14,586,191
ตน้ทุนทางการเงนิ (10,460) - (10,460) -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 20,216,506 18,803,910 7,505,729 14,586,191
ภาษเีงนิได้ (4,015,159) (3,912,303) (1,500,692) (2,918,673)

กาํไรสาํหรบังวด 16,201,347 14,891,607 6,005,037 11,667,518
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 16,201,347 14,891,607 6,005,037 11,667,518

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 16,200,500 14,891,686 6,005,037 11,667,518
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 847 (79) - -

16,201,347 14,891,607 6,005,037 11,667,518

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 16,200,500 14,891,686 6,005,037 11,667,518
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 847 (79) - -

16,201,347 14,891,607 6,005,037 11,667,518

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.18 0.26 0.07 0.20

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 151,652,198 98,764,105 124,354,707 84,062,075
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 227,138,341 149,237,143 118,115,738 88,645,321
รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4,028,249 2,790,672 - -
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 14.1, 24.1 - - - 8,999,730
รายไดอ้ื่น 2,325,912 939,862 5,661,300 4,902,685

รวมรายได้ 385,144,700 251,731,782 248,131,745 186,609,811

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 119,799,870 82,437,784 99,206,598 71,302,419
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 152,316,138 92,105,930 83,455,752 53,910,680
ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3,467,387 1,476,798 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 18,770,649 12,887,830 8,522,958 6,352,268
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 44,062,866 32,613,941 37,224,027 23,844,912
ขาดทุน(กาํไร)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น 475,140 (417,296) 442,014 (302,579)

รวมค่าใช้จ่าย 338,892,050 221,104,987 228,851,349 155,107,700

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 46,252,650 30,626,795 19,280,396 31,502,111
ตน้ทุนทางการเงนิ (33,491) (159,027) (33,491) (159,027)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 46,219,159 30,467,768 19,246,905 31,343,084
ภาษเีงนิได้ 23 (9,295,939) (7,399,242) (4,054,234) (4,584,941)

กาํไรสาํหรบังวด 36,923,220 23,068,526 15,192,671 26,758,143
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 36,923,220 23,068,526 15,192,671 26,758,143

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 36,921,646 23,068,556 15,192,671 26,758,143
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,574 (30) - -

36,923,220 23,068,526 15,192,671 26,758,143

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 36,921,646 23,068,556 15,192,671 26,758,143
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,574 (30) - -

36,923,220 23,068,526 15,192,671 26,758,143

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 8 0.46 0.55 0.19 0.64

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

รวมส่วนของ

ทนุที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ูเ้ป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 37,500,000 235,710,000 3,750,000 22,991,384 299,951,384 495 299,951,879
การปรบัปรงุงบการเงนิยอ้นหลงั 4 - - - (1,668,792) (1,668,792) 46 (1,668,746)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 - ตามที่ปรบัปรงุใหม่ 37,500,000 235,710,000 3,750,000 21,322,592 298,282,592 541 298,283,133
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 - - - (495,232) (495,232) - (495,232)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 37,500,000 235,710,000 3,750,000 20,827,360 297,787,360 541 297,787,901
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทุน 20 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000 - 161,370,000
สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,250,000 (1,250,000) - - -
เงนิปันผลจ่าย 22 - - - (33,000,000) (33,000,000) - (33,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 36,921,646 36,921,646 1,574 36,923,220

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563 50,000,000 384,580,000 5,000,000 23,499,006 463,079,006 2,115 463,081,121

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2561 10,000,000 - 1,000,000 14,154,514 25,154,514 - 25,154,514
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - (167,845) (167,845) - (167,845)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 10,000,000 - 1,000,000 13,986,669 24,986,669 - 24,986,669
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทุน 27,500,000 235,710,000 - - 263,210,000 - 263,210,000
การเขา้ซือ้บรษิทัย่อย - - - - - 756 756
การจดัตัง้บรษิทัย่อย - - - - - 300 300
สาํรองตามกฎหมาย - - 740,000 (740,000) - - -
เงนิปันผลจ่าย - - - (14,800,000) (14,800,000) - (14,800,000)
เงนิปันผลจ่ายจากบรษิทัย่อย - - - - - (270) (270)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 23,068,556 23,068,556 (30) 23,068,526

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2562 37,500,000 235,710,000 1,740,000 21,515,225 296,465,225 756 296,465,981

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 37,500,000 235,710,000 3,750,000 36,749,929 313,709,929
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ 5 - - - (495,232) (495,232)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 37,500,000 235,710,000 3,750,000 36,254,697 313,214,697
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทุน 20 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000
สาํรองตามกฎหมาย 21 - - 1,250,000 (1,250,000) -
เงนิปันผลจา่ย 22 - - - (33,000,000) (33,000,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 15,192,671 15,192,671

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 50,000,000 384,580,000 5,000,000 17,197,368 456,777,368

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 10,000,000 - 1,000,000 14,154,514 25,154,514
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - (167,845) (167,845)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 10,000,000 - 1,000,000 13,986,669 24,986,669
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพิม่ทุน 27,500,000 235,710,000 - - 263,210,000
สาํรองตามกฎหมาย - - 740,000 (740,000) -
เงนิปันผลจา่ย - - - (14,800,000) (14,800,000)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 26,758,143 26,758,143

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 37,500,000 235,710,000 1,740,000 25,204,812 300,154,812

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 46,219,159 30,467,768 19,246,905 31,343,084
รายการปรบัปรงุ

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 15,16,17 1,490,609 2,507,304 671,200 106,978
ตน้ทุนทางการเงนิ 33,491 159,027 33,491 159,027
ดอกเบีย้รบั (42,867) (43,738) (158,253) (22,662)
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 14.1, 24.1 - - - (8,999,730)
คา่เผื่อหน้ีการดอ้ยคา่ - 106,395 - -
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 3,142,498 4,364,198 1,529,087 978,727
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (475,833) 20,005 (475,833) 20,005

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลง

ของเงนิทุนหมนุเวยีน 50,367,057 37,580,959 20,846,597 23,585,429
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 41,411,740 (15,217,743) 16,496,691 (609,363)
ลกูหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (35,080,001) (12,499,248) (23,584,973) (8,268,436)
คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์า่ยลว่งหน้า (44,548,827) (30,264,281) (46,164,129) (18,875,168)
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (2,138,121) 6,160,177 (3,483,169) (2,178,607)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 4,412,190 (5,668,410) (92,564) 630,920
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (14,733,615) 11,596,109 14,237,286 723,632
รายไดร้บัลว่งหน้า 50,906,249 37,280,536 50,386,799 26,835,942
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (5,988,948) 2,504,933 (2,932,352) 3,420,571
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (460,280) - -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 44,607,724 31,012,752 25,710,186 25,264,920
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 48,655 - 168,604 -
จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (7,519,849) (8,530,940) (4,099,856) (4,729,630)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 37,136,530 22,481,812 21,778,934 20,535,290

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนั (1,953,000) - (1,953,000) -
เงนิสดรบัจากการซือ้บรษิทัยอ่ย - 8,541,997 - 300
เงนิสดจา่ยเพื่อการจดัตัง้บรษิทัยอ่ย - - - (999,700)
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย 14.3 - - 22,999,310 8,999,730
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24.3 - 3,922,000 13,500,000 3,922,000
เงนิสดจา่ยเพื่อเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 24.3 - - (12,500,000) (6,000,000)
เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 (539,786) (123,518) (534,545) (87,718)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (2,492,786) 12,340,479 21,511,765 5,834,612

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563

ปรบัปรงุใหม่

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 14,000,000 - 14,000,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (26,000,000) - (26,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 17,500,300 - 17,500,000

เงนิสดจา่ยเพื่อชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (446,034) - (446,034) -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 20 165,000,000 - 165,000,000 -

เงนิสดจา่ยจากการออกหุน้สามญั 20 (4,537,500) - (4,537,500) -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 22 (33,000,000) (14,800,000) (33,000,000) (14,800,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยี

ทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (690) (270) - -

เงนิสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ (33,491) (169,568) (33,491) (169,568)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 126,982,285 (9,469,538) 126,982,975 (9,469,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ 161,626,029 25,352,753 170,273,674 16,900,334

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 34,692,894 7,562,712 8,836,346 7,562,712

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 196,318,923 32,915,465 179,110,020 24,463,046

รายการเพ่ิมเติมกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน มดีงัน้ี

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่พิม่ขึน้และ

ยงัไมไ่ดจ้า่ยชาํระตามสญัญาเชา่ 1,351,772 - 1,351,772 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

10
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้

คอื เลขที ่475 อาคารสริภิญิโญ ยนูิตเลขที ่1801 ชัน้ 18 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยจดทะเบยีนหลกัทรพัยเ์มือ่วนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 

 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื การใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละตดิตัง้ระบบ

คอมพิวเตอร์ การขายและให้ใช้สิทธิในการใช้และสนับสนุนเกี่ยวกับใบอนุญาตในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการ 

ดา้นการตลาดดจิทิลั 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอันเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ตวัเลขเปรยีบเทยีบได้มกีารปรบัปรุงใหม่ตามที่ไดก้ล่าวถึงในหมายเหตุขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการนําเสนอรายการในขอ้มูลทางการเงนิ 

งวดปัจจุบนั 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในหมายเหตุขอ้ 5 

 

เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในหมายเหตุขอ้ 5 
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4 การปรบัปรงุงบการเงินย้อนหลงั 

 

ในไตรมาสที ่1 ของปี พ.ศ. 2563 บรษิทัเสรจ็สิ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมาสุทธแิละการปันส่วน

ตน้ทุนของบรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จํากดั ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมลูคา่ของการรวมธุรกจิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ โดยผูซ้ื้อตอ้งปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงัสาํหรบัประมาณการทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ื้อ เพื่อสะทอ้นผลของ

ขอ้มลูเพิม่เตมิทีไ่ดร้บัเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์แวดลอ้มทีม่อียู ่ณ วนัทีซ่ือ้ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวมผีลต่อการวดัมลูคา่ยุตธิรรมและ

การปันสว่นตน้ทุนทีเ่คยรบัรูไ้ว ้ณ วนัทีซ่ือ้ (ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14.2) 

 

ผลกระทบทีม่ต่ีองบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์    
    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 3,243,550 1,905,031 5,148,581 

คา่ความนิยม 220,499,247 (3,192,771) 217,306,476 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธ ิ 2,371,132 (381,006) 1,990,126 

รวม  226,113,929 (1,668,746) 224,445,183 

    

ส่วนของเจ้าของ    

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22,991,384 (1,668,792) 21,322,592 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 495 46 541 

รวม 22,991,879 (1,668,746) 21,323,133 
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ผลกระทบทีม่ต่ีองบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม มดีงันี้ 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

บาท บาท บาท 
    

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562    

    

กาํไรหรือขาดทนุ    

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 14,201,986 1,004,926 15,206,912 

ภาษเีงนิได ้ (4,113,288) 200,985 (3,912,303) 

กาํไรสาํหรบังวด 15,695,548 (803,941) 14,891,607 
    

การแบง่ปันกาํไร    

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 15,695,603 (803,917) 14,891,686 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (55) (24) (79) 
    

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม    

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 15,695,603 (803,917) 14,891,686 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม (55) (24) (79) 
    

กาํไรต่อหุ้น     

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.27 (0.01) 0.26 

 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม รายการปรบัปรงุ ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

บาท บาท บาท 
    

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562    
    

กาํไรหรือขาดทนุ    

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 30,604,089 2,009,852 32,613,941 

ภาษเีงนิได ้ (7,801,212) 401,970 (7,399,242) 

กาํไรสาํหรบังวด 24,676,408 (1,607,882) 23,068,526 
    

การแบง่ปันกาํไร    

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,676,390 (1,607,834) 23,068,556 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 18 (48) (30) 
    

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม    

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,676,390 (1,607,834) 23,068,556 

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 18 (48) (30) 
    

กาํไรต่อหุ้น     

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.59 (0.04) 0.55 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

กลุ่มกจิการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และ

สญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิการรบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปฏบิตัติาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และ 

ไม่ไดท้ําการปรบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถ

กระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว กล่าวคอืกลุ่มกจิการไดท้ําการปรบัปรุงรายการ

และจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบั

เครือ่งมอืทางการเงนิ (TFRS 9) และสญัญาเชา่ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2563 

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ TFRS 9 TFRS 16 

ตามท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่

(หมายเหตขุ้อ 4) 

รายการ

ปรบัปรงุ 

รายการ

ปรบัปรงุ  

บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 999,455 999,455 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,990,126 123,808 - 2,113,934 

รวม 1,990,126 123,808 999,455 3,113,389 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 619,040 - 619,040 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่     

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - 471,259 471,259 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 528,196 528,196 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 21,322,592 (495,232) - 20,827,360 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รวม 21,322,592  123,808  999,455  22,445,855  
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 TFRS 9 TFRS 16 พ.ศ. 2563 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการ

ปรบัปรงุ 

รายการ

ปรบัปรงุ 

ตามท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่

บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 999,455 999,455 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 724,691 123,808 - 848,499 

รวม 724,691 123,808 999,455 1,847,954 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 619,040 - 619,040 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่     

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - 471,259 471,259 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 528,196 528,196 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กาํไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 36,749,929 (495,232) - 36,254,697 

รวม 36,749,929 123,808 999,455 37,873,192 

 

รายการปรบัปรุงขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

ก)  ผลกระทบจากการปฏบิตัติามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบักําไรสะสมต้นงวด 

(modified retrospective)  

 

การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัทิางบญัชี

ของกลุ่มกจิการทีเ่ป็นสาระสาํคญัในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวดัมลูคา่ของอนุพนัธท์างการเงนิ  

 

กลุ่มกิจการรบัรู้อนุพนัธ์ทางการเงนิเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่กลุ่มกิจการเข้าทําสญัญาอนุพนัธ์และวดัมูลค่า 

ในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยจะรบัรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมไปยงักําไร 

หรอืขาดทุน 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก) กลุ่มกิจการมีอนุพนัธ์ทางการเงนิ ได้แก่ สญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม และรบัรูร้ายการหนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิจํานวน 619,040 บาท 

รวมถงึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการดงักล่าวจํานวน 123,808 บาท ทาํใหม้กีารปรบัปรุงผลกระทบสุทธิ

ในกาํไรสะสมสาํหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการจาํนวน 495,232 บาท 

 

มลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิดงักล่าวถูกจดัอยูใ่นระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม โดยใชม้ลูคา่ยุตธิรรมของ

สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า คํานวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีก่ําหนดไวใ้นตลาด 

ทีม่กีารซือ้ขายคล่องในการวดัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏบิตัคิรัง้แรก) ผู้บรหิารของกลุ่มกจิการได้ประเมนิโมเดลธุรกจิที่ใช้ในการบรหิาร

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการ และจดัประเภทรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัยท์างการเงิน     

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 34,692,894  34,692,894  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 100,618,889  100,618,889 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - 46,889,080 46,889,080 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 619,040 - - 619,040 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 999,455 999,455 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัยท์างการเงิน     

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 8,836,346    8,836,346  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 45,805,433 45,805,433 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 

   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,000,000 1,000,000 

เงนิปันผลคา้งรบั - - 22,999,310 22,999,310 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - 9,007,717 9,007,717 

หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 619,040 - - 619,040 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 999,455 999,455 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมมีลูคา่ใกลเ้คยีงมลูคา่ยุตธิรรม 
 

ข) ผลกระทบจากการปฎบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรือ่งสญัญาเชา่ 
 

กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเชา่สาํหรบัสญัญาเชา่ทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญา

เช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่องสญัญาเช่า ทัง้นี้หนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 

มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืสว่นเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยอตัราการกูย้มืสว่นเพิม่ทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื อตัรารอ้ยละ 4.1 ต่อปี 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  2,499,630 1,597,212 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่  

         ณ วนัทีนํ่าใชเ้ป็นครัง้แรก 

 

(44,545) 

 

(44,545) 

หกั: สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (1,383,030) (553,212) 

หกั: สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูคา่ต่ําทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (72,600) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 999,455 999,455 
   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 601,288 601,288 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 398,167 398,167 

รวม 999,455 999,455 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชด้ว้ยจํานวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่า 

จ่ายล่วงหน้าหรอืค่าเช่าคา้งชาํระทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเชา่ 

ทีเ่ป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเชา่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

อสงัหารมิทรพัย ์ 864,876 999,455 864,876 999,455 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 864,876 999,455 864,876 999,455 

 

วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเช่าทีก่จิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืก 

วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 

 

- พจิารณาวา่สญัญาเชา่เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไมต่ามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

- ถอืว่าสญัญาเช่าดําเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญา

เชา่ระยะสัน้ 

- ไมร่วมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูคา่สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

- ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิ

สญัญาเชา่ 

- เลอืกทีจ่ะไม่พจิารณาใหม่ว่าสญัญาต่างๆ เขา้เงื่อนไขของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตามการพจิารณาของ

มาตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่องการประเมนิว่าขอ้ตกลง

ประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรอืไม ่
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5.2  นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน

และสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

เงนิลงทนุและสนิทรพัยท์างการเงนิอื่น 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูคา่ 

 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 

 

-  สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

-  สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทนุตดัจาํหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สนิทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื้อขายด้วยมูลค่ายุตธิรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั 

การได้มาซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเว้นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน ซึ่งกลุ่มกจิการจะรบัรู้

ตน้ทุนการทาํรายการในกาํไรหรอืขาดทุน 

 

ตราสารหนี้ 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี้จะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ

และจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูคา่ ดงันี้ 

 

-  ราคาทุนตดัจดัหน่าย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาที่มลีกัษณะของเงนิต้นและ

ดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้ว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย รายไดด้อกเบี้ยจะรบัรูต้ามวธิอีตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงรวมอยู ่

ในรายได้อื่น กําไรหรอืขาดทุนจากการตดัรายการและกําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจะรบัรู้ในรายการกําไรหรือ

ขาดทุนอื่น และกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น สว่นรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะรบัรูเ้ป็นรายการแยกต่างหาก 

 

-  มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการถอืไวเ้พื่อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา 

ทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถอืไวเ้พื่อขาย จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ยกเว้นรายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรู้เป็นรายการแยกต่างหาก รายได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ในส่วนของรายได้อื่น และกําไรขาดทุน 

จากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรูใ้นกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น กําไรหรอืขาดทุนทีร่บัรูส้ะสมอยู่ในกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่นจะถูกจดัประเภทใหมม่ายงักาํไรหรอืขาดทุนเมือ่มกีารตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว  

 

-  มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL): สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการถือไว้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าแบบราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย และมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จะถูกรบัรูด้ว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน โดยกาํไรหรอื

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ภายหลงัการรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 

กลุ่มกจิการโอนจดัประเภทตราสารหนี้เมือ่โมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเปลีย่นไปเท่านัน้ 
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ตราสารทุน 

 

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็น 2 ประเภทตามการวัดมูลค่า (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) คือ  

ก) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน หรอื ข) มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สามารถรบัรูไ้ปยงักําไร 

หรือขาดทุนในภายหลงั โดยกลุ่มกิจการพิจารณาการวดัมูลค่าดงักล่าวในแต่ละตราสารทุนแยกต่างหากจากกนั สําหรบั 

เงนิปันผลจากตราสารทนุดงักล่าวจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนและแสดงรวมอยูใ่นเงนิปันผลรบั 

 

การดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 

(Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวิธีการวดัมูลค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นการด้อยค่า 

ของลูกหนี้การค้าและสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยคา่ 

 

อนุพนัธท์างการเงนิ  

 

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริม่แรกดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไร

หรอืขาดทุน 

 

ข) สญัญาเชา่ 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเชา่อสงัหารมิทรพัย ์โดยสญัญาเชา่สว่นใหญ่จะมรีะยะเวลาการเชา่คงทีจ่าํนวน 1 ปี ถงึ 3 ปี โดยบางสญัญา

มเีงือ่นไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้

 

ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสญัญาเช่าที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่า

ดําเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิี

เสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า  

เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่าํระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชาํระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ 

โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่า 

ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์สทิธิการใช้ตามวธิีเส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และ

ระยะเวลาการเชา่ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมคา่เชา่จ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

-  คา่เชา่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

-  คา่เชา่ผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

-  มลูคา่ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื 

-  ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

-  คา่ปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเชา่สะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดวา่จะยกเลกิสญัญานัน้ 
 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได้  

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรู้ด้วยจํานวนที่รบัรู้เริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถึงค่าเช่าจ่ายที่ได้ชําระก่อนเริม่ หรอื  

ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์โดยคา่เช่า

ที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่มมีูลค่าต่ําจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้  

คอืสญัญาเชา่ทีม่อีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต่ํา เชน่ อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นตน้ 
 

6 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 

7 มูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้มลูคา่ยุตธิรรมและมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภท 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     
     

สินทรพัย ์     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 196,318,923 196,318,923 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็น     

   หลกัประกนั - - 1,953,000 1,953,000 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 60,442,154 60,442,154 

รวม - - 258,714,077 258,714,077 
     

หน้ีสิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - 34,672,620 34,672,620 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 905,738 905,738 

รวม - - 35,578,358 35,578,358 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     

     

สินทรพัย ์     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 179,110,020 179,110,020 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็น     

   หลกัประกนั - - 1,953,000 1,953,000 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ - - 29,625,538 29,625,538 

รวม - - 210,688,558 210,688,558 

     

หน้ีสิน     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - - 26,560,499 26,560,499 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - - 905,738 905,738 

รวม - - 27,466,237 27,466,237 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายขา้งตน้มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
 

8 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตาม

จาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 
 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ปรบัปรงุใหม ่

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

สว่นแบ่งกาํไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  36,921,646 23,068,556 15,192,671 26,758,143 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 80,291,971 42,051,282 80,291,971 42,051,282 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.46 0.55 0.19 0.64 
 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ดงันัน้จงึไมม่ี

การนําเสนอกาํไรต่อหุน้ปรบัลด  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการทีจ่ดัทําใหก้บัผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดาํเนินงาน 

ซึง่พจิารณาวา่ คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่เป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลงานการดาํเนินงาน

ของสว่นงานดาํเนินงาน โดยวดัมลูคา่ผลการดาํเนินงานของแต่ละสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

กลุ่มกจิการมสี่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนงานโปรแกรมบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้า (Salesforce)  

สว่นงานโปรแกรมวางแผนทรพัยากร (Oracle) และสว่นงานโปรแกรมใหบ้รกิารกลยุทธก์ารตลาดดจิทิลั  

 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกทีร่ายงานแก่คณะกรรมการนัน้วดัมลูคา่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 

 

 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของสว่นงานทีร่ายงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานโปรแกรมให้บริการ

กลยทุธก์ารตลาดดิจิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ 124,354,707 
84,062,075 

27,297,491 
14,702,030 - - 

- - 

151,652,198 
98,764,105 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 118,115,738 88,645,321 104,498,704 59,106,822 11,386,278 1,485,000 (6,862,379) - 227,138,341 149,237,143 

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

- 

 

- 

 

4,028,249 2,790,672 - - - - 4,028,249 2,790,672 

รวมรายได้ 242,470,445 172,707,396 135,824,444 76,599,524 11,386,278 1,485,000 (6,862,379) - 382,818,788 250,791,920 
           

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์
(99,206,598) 

(71,302,419) 
(20,593,272) (11,135,365) 

- - - - 

(119,799,870) 
(82,437,784) 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (83,455,752) (53,910,680) (68,308,142) (37,879,390) (7,414,623) (315,860) 6,862,379 - (152,316,138) (92,105,930) 

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ - 

 

- (3,467,387) (1,476,798) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- (3,467,387) (1,476,798) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย (8,522,958) (6,352,268) (10,200,811) (6,535,562) (46,880) - - - (18,770,649) (12,887,830) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (37,224,027) (23,844,912) (12,963,591) (12,102,009) (1,173,252) (2,078,302) 7,298,004 5,411,282 (44,062,866) (32,613,941) 

รวมค่าใช้จ่าย (228,409,335) (155,410,279) (115,533,203) (69,129,124) (8,634,755) (2,394,162) 14,160,383 5,411,282 (338,416,910) (221,522,283) 
           

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงาน 14,061,110 17,297,117 20,291,241 7,470,400 2,751,523 (909,162) 7,298,004 5,411,282 44,401,878 29,269,637 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (รอ้ยละ) 6% 10% 15% 10% 24% (61%)   12% 12% 

รายไดอ้ื่น         2,325,912 939,862 

 กําไร(ขาดทุน)สทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น         (475,140) 417,296 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         46,252,650 30,626,795 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (33,491) (159,027) 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาษเีงนิได ้         (9,295,939) (7,399,242) 

กาํไรสาํหรบังวด         36,923,220 23,068,526 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานโปรแกรมให้บริการ

กลยทุธก์ารตลาดดิจิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  

   (point in time) - - 4,028,249 2,790,672 - - -    - 4,028,249 2,790,672 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 

   (over time) 242,470,445 172,707,396 131,796,195 73,808,852 11,386,278 1,485,000 (6,862,379) - 378,790,539 248,001,248 

รวมรายได ้ 242,470,445 172,707,396 135,824,444 76,599,524 11,386,278 1,485,000 (6,862,379) - 382,818,788 250,791,920 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้ทําสญัญาหนังสอืคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งสําหรบั 

คํ้าประกนัการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ (หมายเหตุขอ้ 25) โดยบรษิทัไดว้างเงนิฝากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,953,000 บาท เพื่อเป็นหลกัประกนั

สาํหรบัหนงัสอืคํ้าประกนัดงักล่าว 

 

11 ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 

 

ลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 34,572,053 72,446,352 14,792,227 20,603,526 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 18,955,059 24,391,523 11,120,385 17,087,399 

3 - 6 เดอืน 877,400 205,513 128,400 205,513 

6 - 12 เดอืน 1,086,438 - 17,508 - 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 106,394 106,394 -  - 

 55,597,344 97,149,782 26,058,520 37,896,438 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (106,394) (106,394) - - 

รวม 55,490,950 97,043,388 26,058,520 37,896,438 

 

12 ลกูหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลกูค้า 

 

12.1 ลกูหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 69,877,967 82,302,634 37,441,522 17,837,028 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 55,198,827 58,871,331 27,098,967 26,512,148 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 125,076,794 141,173,965 64,540,489 44,349,176 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้ง (67,348,436) (118,525,608) (31,493,436) (34,887,096) 

รวม 57,728,358 22,648,357 33,047,053 9,462,080 

         
     

      

         
     

      

         
     

      



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2 เจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลกูค้า 

 

เจา้หนี้ตามสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้จดัประเภทเป็นเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 18 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 10,259,617 16,707,629 325,244 491,543 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 8,397,975 9,337,130 563,772 839,691 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 18,657,592 26,044,759  889,016 1,331,234 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้ง (19,068,747) (35,109,878) (1,055,747) (3,406,542) 

รวม (411,155) (9,065,119) (166,731) (2,075,308) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไมม่เีงนิประกนัผลงานคงคา้ง 

 

13 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้า 

 

13.1  ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้า 

 

การเปลีย่นแปลงของค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้าสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 36,160,282 20,552,331 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 167,053,518 147,048,823 

รบัรูเ้ป็นตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (122,504,691) (100,884,694) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 80,709,109 66,716,460 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2  รายได้รบัล่วงหน้า 

 

การเปลีย่นแปลงของรายไดร้บัล่วงหน้าสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 57,766,094 27,490,265 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 237,268,126 189,785,592 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (152,289,872) (124,354,707) 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (34,072,004) (15,044,086) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 108,672,344 77,877,064 

   

สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี 104,651,284 77,877,064 

สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้กนิกวา่หนึ่งปี 4,021,060 - 

รวมรายไดร้บัล่วงหน้า 108,672,344 77,877,064 

 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

14.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหวา่งงวด 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บริษทัย่อย         

บรษิทั ไอซอี ี 

   คอนซลัติง้ จาํกดั 

ไทย จาํหน่ายสนิคา้และ 

   ใหบ้รกิารเกีย่วกบั

โปรแกรมวางแผน

ทรพัยากรของ Oracle 

99.997 99.997 245,709,700 245,709,700 - 8,999,730 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ 

   เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จาํกดั 

ไทย การใหบ้รกิารเกีย่วกบั

โปรแกรมใหบ้รกิาร    

กลยุทธก์ารตลาดดจิทิลั 

99.970 99.970 999,700 999,700 - - 

     246,709,400 246,709,400 - 8,999,730 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14.2 การซ้ือธรุกิจ 

 

บริษทั ไอซีอี คอนซลัต้ิง จาํกดั (“ไอซีอี”) 

 

เมื่อวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของไอซอี ีในสดัส่วนรอ้ยละ 99.997 ของหุน้ทัง้หมดซึง่เนื้อหาของรายการ

เป็นการซื้อธุรกจิด้วยการแลกหุน้ จงึวดัมูลค่าสิง่ตอบแทนที่ใชใ้นการจ่ายซื้อไอซีอดี้วยมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ของบรษิทัจาํนวน 10,000 หุน้ โดยมมีลูคา่ยุตธิรรมหุน้ละ 24,571 บาท 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธ ิ

ทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมาสุทธขิองไอซอี ีณ วนัทีซ่ื้อ ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมลูค่าของการรวมธุรกจิตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ กลุ่มกิจการได้ปรบัปรุงงบการเงนิย้อนหลงัซึ่งผลกระทบที่ได้แสดงไว้ใน 

หมายเหตุขอ้ 4 

 

มลูคา่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้า ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ มดีงันี้ 

 

 ปรบัปรงุใหม ่

 บาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,541,697 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 32,485,899 

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้า 6,458,103 

อุปกรณ์ - สทุธ ิ 704,624 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ  

   - สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3,501,646 

   - สนิทรพัยค์วามสมัพนัธท์ีม่กีบัลกูคา้ (Customer relationships) 2,133,635 

   - สทิธใินสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (Backlog) 1,857,449 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 813,615 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนและไมห่มนุเวยีนอืน่ 10,206,464 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (12,600,040) 

รายไดร้บัล่วงหน้า (13,021,459) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (4,618,396) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ  

   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ (7,599,621) 

   - ผลประโยชน์อื่น (459,540) 

รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 28,404,076 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (852) 

คา่ความนิยม 217,306,476 

มลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่า่ย - มลูคา่ยุตธิรรมของหุน้สามญัเพิม่ทุน 245,709,700 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัททําการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ได้มา และสิง่ตอบแทนจ่ายซึ่งได้แก่ มูลค่าหุ้นสามญัของบริษัท  

ณ วนัทีซ่ื้อธุรกจิ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญในการประเมนิราคา ทัง้นี้สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าบนัทกึตามมูลค่า

ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนใหแ้ละมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธ ิแสดงเป็นคา่ความนิยม

ในงบแสดงฐานะการเงนิ  

 

กลุ่มกิจการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ความสมัพนัธ์ที่มสีญัญากบัลูกค้าและสทิธิในสญัญาที่ทํากบัลูกค้าซึ่งแสดงอยู่ในสนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามประมาณการการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 7 ปี และ 6 เดอืน ตามลาํดบั  

 

ค่าความนิยมจํานวน 217,306,476 บาท เกิดจากหลายปัจจยั เช่น ความมปีระสทิธิภาพจากการรวมแรงงานที่มทีกัษะสูง  

ความมปีระสทิธผิลในการรวมกนั (economy of scale) และสนิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถรบัรูแ้ยกได ้เช่น แรงงาน โดยค่าความนิยม

ไมม่กีารตดัจาํหน่าย แต่จะทาํการทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํทุกปี 

 

ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอํานาจควบคุมในไอซีอี ถูกบนัทึกโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิของไอซีอี ตามสดัส่วนของ 

หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

 

หากการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 รายได้รวมและกําไรสุทธิรวมสําหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จะเป็นจาํนวน 297,900,327 บาท และ 27,115,028 บาท ตามลาํดบั 

 

14.3 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

  ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  บาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้)  22,999,310 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย  (22,999,310) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  - 

 

15 อปุกรณ์ - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของอุปกรณ์สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,014,502 594,878 

ซือ้เพิม่ในระหวา่งงวด 539,786 534,545 

คา่เสือ่มราคา (463,075) (181,329) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,091,213 948,094 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด - - 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) 999,455 999,455 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 352,317 352,317 

คา่เสือ่มราคา (486,896) (486,896) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 864,876 864,876 

 

17 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สิทธิการใช้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์

ความสมัพนัธ ์

ท่ีมีกบัลกูค้า รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวดตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ (ตรวจสอบแลว้) 3,243,550 - 3,243,550 

ผลกระทบของการปรบัปรุงงบการเงนิยอ้นหลงั (หมายเหตุขอ้ 4) - 1,905,031 1,905,031 

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวดตามทีป่รบัปรุงใหม ่ 3,243,550 1,905,031 5,148,581 

คา่ตดัจาํหน่าย (312,034) (228,604) (540,638) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,931,516 1,676,427 4,607,943 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 สิทธิการใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 บาท 

  

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 10,695 

คา่ตดัจาํหน่าย (2,975) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 7,720 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 20,301,335 26,619,322 15,818,571 703,739 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 24.2) - - 480,540 - 

เจา้หนี้อื่น 5,661,816 2,296,621 3,516,279 2,108,344 

เจา้หนี้ตามสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (หมายเหตุขอ้ 12.2) 411,155 9,065,119 166,731 2,075,308 

โบนสัคา้งจ่าย 11,594,749 13,990,053 4,237,462 7,456,729 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารคา้งจ่าย 7,056,850 4,605,115 4,517,621 662,288 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,333,543 4,373,626 2,148,181 3,498,484 

รวม 46,359,448 60,949,856 30,885,385 16,504,892 

 

19 หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด - - 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตั ิ(หมายเหตุขอ้ 5) 999,455 999,455 

การเปล่ียนแปลงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด   

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 352,317 352,317 

ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 33,491 33,491 

กระแสเงินสด   

การจ่ายชาํระคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (479,525) (479,525) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 905,738 905,738 

   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 719,904 719,904 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 185,834 185,834 

รวม 905,738 905,738 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 

การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 

ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า 

หุ้นสามญั 

 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวน 

 หุ้น บาท หุ้น บาท บาท 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 75,000,000 37,500,000 235,710,000 

การเพิม่ทุน - - 25,000,000 12,500,000 152,500,000 

คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้สทุธจิากภาษ ี - - - - (3,630,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 384,580,000 

 

เมื่อวนัที่ 3 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้รบัชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่เติมสําหรบัหุ้นจํานวน 25,000,000 หุ้น ที่ได้นําเสนอขายหลกัทรพัย ์

ต่อประชาชนครัง้แรก โดยหุน้สามญัจํานวนดงักล่าวมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 6.60 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 

รวมทัง้สิ้น 165 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนชําระค่าหุน้สามญัเพิม่เตมิดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แล้วเมื่อวนัที ่4 สงิหาคม  

พ.ศ. 2563 และหุน้สามญัของบรษิทัเริม่เขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2563  

 

บรษิทับนัทกึคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้สามญัดงักล่าวสทุธจิากภาษจีํานวน 3,630,000 บาท โดยแสดงสทุธกิบัสว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 

 

21 สาํรองตามกฎหมาย 

 

การเปลีย่นแปลงของสาํรองตามกฎหมายสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 3,750,000 3,750,000 

จดัสรรระหวา่งงวด 1,250,000 1,250,000 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 5,000,000 5,000,000 

 

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธหิลงัจากหกัส่วนของ

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สาํรองนี้จะมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองนี้ไมส่ามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

22 เงินปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2563 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหม้กีารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสทุธิ

สําหรบัผลดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 จํานวน 75,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.44 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 33,000,000 บาท 

โดยบรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2563 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ปรบัปรงุใหม ่

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 9,801,259 8,530,940 4,191,152 4,729,630 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (505,320) (1,131,698) (136,918) (144,689) 

รวม 9,295,939 7,399,242 4,054,234 4,584,941 

 

ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการของผูบ้รหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่า 

จะเกดิขึน้ อตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยทีใ่ชส้ําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทั คอื อตัรารอ้ยละ 20.11 และรอ้ยละ 21.06 ตามลําดบั 

(พ.ศ. 2562 : อตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ทีใ่ชส้าํหรบักลุ่มกจิการและบรษิทั คอื อตัรารอ้ยละ 24.02 และรอ้ยละ 14.63 ตามลาํดบั) 

 

24 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและบรษิทัที่ควบคุมบรษิทัหรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อมไม่ว่า 

จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทย่อยลําดบัถัดไป บุคคลและบริษัทดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิัทซึ่งมอีิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั 

เหนือบริษัท ผู้บริหารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้  

บุคคลและบรษิทัทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั  

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคาํนึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์

มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 

 

คุณสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทั และครอบครวั เป็นผูถ้อืหุน้จํานวนมากที่สุด  

โดยถอืหุน้รอ้ยละ 36.71% ของหุน้ทัง้หมดของบรษิทั  

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ได้แก่ บุคคลหรอืบรษิทัต่างๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัโดยการเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืมผีูถ้อืหุน้หรอื 

มกีรรมการรว่มกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไดแ้ก่ 

 

ช่ือ ความสมัพนัธ ์

  

คุณสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

 

ลกัษณะรายการค้า นโยบายการกาํหนดราคา 

  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ราคาตามทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

คา่บรหิารจดัการ ราคาตามทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

การคํ้าประกนัโดยผูถ้อืหุน้ คา่ธรรมเนียมตามทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

รายไดอ้ืน่ ราคาตามทีต่กลงรว่มกนัในสญัญา 

เงนิกูย้มื วงเงนิและอตัราดอกเบีย้ตามทีต่กลงในสญัญา 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการค้าที่เป็นสาระสําคญัที่เกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั รายการระหว่างกนัเหล่านี้เกิดขึ้น 

เป็นไปตามประเพณีและเงือ่นไขทางการคา้ตามราคาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

24.1 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 

เงนิปันผลรบั 

- 

- 

- 

- 

3,447,461 

- 

4,056,715 

8,999,730 

ดอกเบีย้รบั - - 127,199 4,984 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร - - 6,862,379 - 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

 

กิจการท่ีมีผูถ้ือหุ้นและกรรมการรว่มกนั 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

658,753 

495,415 

3,850,543 

 

 

- 

- 

1,354,566 

 

 

658,753 

495,415 

 

 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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24.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการให้บริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

ลกูหนี้อื่น 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารจ่ายล่วงหน้า 

- 

- 

- 

- 

8,436 

58,097 

3,736,432 

- 

รายไดค้า้งรบั  - - 1,330,159 1,732,246 

เงนิปันผลคา้งรบั 

เจา้หนี้การคา้ (หมายเหตุขอ้ 18) 

- 

- 

- 

- 

- 

480,540 

22,999,310 

- 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารคา้งจ่าย - - 2,238,855 - 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 1,310,090 934,624 

 

24.3  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัยอ่ย - - - 1,000,000 

     

ลกูหน้ีอ่ืน - ดอกเบีย้ค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - - 7,476 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มดีงันี้  

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) - 1,000,000 

กระแสเงินสด   

ใหกู้ย้มื - 12,500,000 

รบัชาํระคนื - (13,500,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - - 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้ไมเ่กนิหนึ่งปีและไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั โดยมวีงเงนิ 

40 ลา้นบาท และอตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 7.50 ต่อปี 

 

24.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารทีส่าํคญัของกจิการรวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสําหรบั

ผูบ้รหิารทีส่าํคญั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 24,091,819 16,340,359 12,827,250 10,928,850 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 14,636 27,369 4,733 3,920 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,127,008 1,340,292 616,059 482,148 

รวม 25,233,463 17,708,020 13,448,042 11,414,918 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

กลุ่มกจิการทําสญัญาจา้งบรกิารในอาคารสาํนักงาน ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ภาระผูกพนั

เกีย่วกบัคา่บรกิารตามสญัญาทีย่กเลกิไมไ่ดท้ีต่อ้งจ่ายในภายหน้า มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 1,166,340 1,933,120 221,856 523,608 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 480,910 919,510 38,700 154,800 

รวม 1,647,250 2,852,630 260,556 678,408 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิสําหรบั 

คํ้าประกนัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2563 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 13,744,772 6,558,265 11,292,340 3,437,340 
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