
บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซงึประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถงึ 

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืงการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า

เป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกียวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซงึอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืงการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี8435 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 151,316,714 158,999,134 136,823,315 140,883,866

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื สุทธิ 81,428,418 88,879,680 40,886,439 54,855,771

ลูกหนีตามสญัญาใหบ้รกิาร

ทยีงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 9.1 107,208,979 80,236,117 61,536,944 44,403,542

ค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์า่ยล่วงหน้า 10.1 96,321,667 54,848,120 85,754,642 41,022,716

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 - - 1,000,000 2,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 10,500,824 3,716,606 10,099,471 1,825,897

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 446,776,602 386,679,657 336,100,811 284,991,792

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 9,600,000 8,600,000 6,000,000 5,000,000

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - 246,709,400 246,709,400

อุปกรณ์ สุทธิ 11 2,783,023 1,055,758 2,716,212 978,755

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 12 2,502,521 901,741 2,502,521 901,741

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 13 7,267,518 5,746,102 2,823,697 1,137,038

ค่าความนิยม 217,306,476 217,306,476 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,321,281 3,026,751 1,410,615 1,255,009

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 11,645,517 10,596,867 10,812,780 9,764,130

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 254,426,336 247,233,695 272,975,225 265,746,073

รวมสินทรพัย์ 701,202,938 633,913,352 609,076,036 550,737,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ   _____________________________________      กรรมการ   _______________________________________
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 39,780,086 39,055,067 13,460,134 18,584,957

รายไดร้บัล่วงหน้าส่วนทจีะรบัรู้

เป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 10.2 125,635,323 71,435,190 108,061,290 48,318,181

หนสีนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 15 1,070,398 998,627 1,070,398 998,627

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 4,582,411 3,936,711 - -

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 6,569,197 8,677,511 3,072,339 5,199,139

รวมหนีสินหมุนเวียน 177,637,415 124,103,106 125,664,161 73,100,904

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเชา่ 15 1,488,326 - 1,488,326 -

รายไดร้บัล่วงหน้า 10.2 3,567,220 4,090,559 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,425,123 17,993,732 8,347,769 7,534,801

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 24,480,669 22,084,291 9,836,095 7,534,801

รวมหนีสิน 202,118,084 146,187,397 135,500,256 80,635,705

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

   มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

มลูค่าทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 384,580,000 384,580,000 384,580,000 384,580,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฏหมาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 59,501,985 48,143,506 33,995,780 30,522,160

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 499,081,985 487,723,506 473,575,780 470,102,160

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,869 2,449 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 499,084,854 487,725,955 473,575,780 470,102,160

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 701,202,938 633,913,352 609,076,036 550,737,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 59,434,406 42,649,549 48,677,528 34,176,713

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 91,773,939 63,180,603 43,557,206 26,244,530

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 687,583 4,028,249 - -

รายไดอ้นื 1,612 3,004 1,606,575 1,456,846

รวมรายได้ 151,897,540 109,861,405 93,841,309 61,878,089

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 48,683,431 28,955,229 40,253,346 22,277,368

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 64,587,309 43,604,003 31,205,108 20,937,054

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 603,679 3,467,387 - -

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 9,430,545 7,436,805 5,401,037 4,072,064

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 14,761,560 13,824,383 12,811,614 12,248,270

กําไรสุทธจิากอตัราแลกเปลยีน (212,353) (251,410) (169,449) (291,653)

รวมค่าใช้จ่าย 137,854,171 97,036,397 89,501,656 59,243,103

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14,043,369 12,825,008 4,339,653 2,634,986

ตน้ทุนทางการเงนิ (10,852) (10,983) (10,852) (10,983)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 14,032,517 12,814,025 4,328,801 2,624,003

ภาษเีงนิได้ 16 (2,673,618) (2,544,828) (855,181) (690,787)

กาํไรสาํหรบังวด 11,358,899 10,269,197 3,473,620 1,933,216

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 11,358,899 10,269,197 3,473,620 1,933,216

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,358,479 10,268,993 3,473,620 1,933,216

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 420 204 - -

11,358,899 10,269,197 3,473,620 1,933,216

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,358,479 10,268,993 3,473,620 1,933,216

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 420 204 - -

11,358,899 10,269,197 3,473,620 1,933,216

กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุน้ขนัพนืฐาน 5 0.11 0.14 0.03 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

รวมส่วนของ

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผูเ้ป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 48,143,506 487,723,506 2,449 487,725,955

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 11,358,479 11,358,479 420 11,358,899

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 59,501,985 499,081,985 2,869 499,084,854

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

สาํรองตามกฎหมาย - - 486,108 (486,108) - - -

เงนิปันผลจ่าย - - - (33,000,000) (33,000,000) - (33,000,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 10,268,993 10,268,993 204 10,269,197

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 37,500,000 235,710,000 4,236,108 (2,389,755) 275,056,353 745 275,057,098

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร สว่นของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 30,522,160 470,102,160

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 3,473,620 3,473,620

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 33,995,780 473,575,780

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

สาํรองตามกฎหมาย - - 486,108 (486,108) -

เงนิปันผลจ่าย - - - (33,000,000) (33,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,933,216 1,933,216

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 37,500,000 235,710,000 4,236,108 4,701,805 282,147,913

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 14,032,517 12,814,025 4,328,801 2,624,003

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 11,12,13 521,239 464,347 332,006 191,193

ตน้ทุนทางการเงนิ 10,852 10,983 10,852 10,983

ดอกเบยีรบั (1,332) (2) (40,166) (49,529)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,481,057 1,049,244 818,906 510,003

(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 116,693 (475,832) 148,022 (475,832)

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลง

ของเงนิทนุหมุนเวยีน 16,161,026 13,862,765 5,598,421 2,810,821

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 7,458,377 850,926 13,969,332 (31,077,630)

ลกูหนีตามสญัญาใหบ้รกิารทยีงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (26,972,862) 3,673,533 (17,133,402) 1,077,136

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์า่ยลว่งหน้า (41,473,547) (81,422,246) (44,731,926) (88,769,741)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (2,245,724) (4,560,494) (3,831,808) (2,084,187)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (1,048,650) 3,567,760 (1,048,650) (104,255)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 487,158 9,771,390 (5,356,450) 40,670,862

รายไดร้บัลว่งหน้า 53,676,794 108,515,724 59,743,109 111,978,017

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (2,108,314) (3,483,207) (2,126,800) (653,087)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (49,666) - (5,938) -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,884,592 50,776,151 5,075,888 33,847,936

เงนิสดรบัจากดอกเบยีรบั 1,332 2 48,066 44,234

จา่ยภาษเีงนิได้ (6,860,942) (6,512,795) (5,460,453) (4,298,721)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,975,018) 44,263,358 (336,499) 29,593,449

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเงนิฝากสถาบนัการเงนิเพอืใชเ้ป็นหลกัประกนั (1,000,000) - (1,000,000) -

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - - 22,999,310

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 - - 2,000,000 11,000,000

เงนิสดจา่ยเพอืเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.3 - - (1,000,000) (11,500,000)

เงนิสดจา่ยเพอืซอือุปกรณ์ (1,763,408) (229,922) (1,763,408) (229,922)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 (1,717,134) - (1,703,336) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,480,542) (229,922) (3,466,744) 22,269,388

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเพอืชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า (281,253) (135,385) (281,253) (135,385)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (690) - -

เงนิสดจา่ยคา่ดอกเบยี (10,852) (10,983) (10,852) (10,983)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (292,105) (147,058) (292,105) (146,368)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ (7,747,665) 43,886,378 (4,095,348) 51,716,469

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 158,999,134 34,692,894 140,883,866 8,836,346

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 65,245 - 34,797 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 151,316,714 78,579,272 136,823,315 60,552,815

รายการเพิมเติมกระแสเงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสด ณ วนัท ี31 มนีาคม มดีงันี

เจา้หนีสาํหรบัการซอือุปกรณ์ 108,792 3,710 108,792 3,710

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้เีพมิขนึตามสญัญาเช่า 1,841,350 1,351,772 1,841,350 1,351,772

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทวัไป 

 

บรษิัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั ซึงจดัตงัขนึในประเทศไทยและเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที 475 อาคารสิริภิญโญ ยูนิตเลขที 1801 ชัน 18  

ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิัทย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ”) คอื การใหค้ําปรกึษาเกียวกบัการใชแ้ละตดิตงัระบบ

คอมพิวเตอร์ การขายและให้ใช้ส ิทธิในการใช้และสนับสนุนเกียวกับใบอนุญาตในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการ 

ดา้นการตลาดดจิทิลั 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีแสดงในสกุลเงนิบาท 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืงการรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิมเติมอืนเกียวกับรายงานทางการเงินทีออกภายใต้พระราชบัญญติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่สาํหรบัตวัเลขทนํีามาแสดงเปรยีบเทยีบ เพอืใหส้อดคล้องกบัการเปลยีนแปลงการนําเสนอ

ขอ้มลูในงวดบญัชปัีจจุบนัของกลุ่มกจิการ มรีายละเอยีดดงันี 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามทีรายงาน 

ไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามทีได้ 

รายงานใหม่ 

ตามทีรายงาน 

ไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามทีได้ 

รายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 45,583,415 (1,979,412) 43,604,003 22,465,024 (1,527,970) 20,937,054 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,457,393 1,979,412 7,436,805 2,544,094 1,527,970 4,072,064 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทจีดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมกีารปรบัปรุง ซงึมผีลบงัคบัใช้

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิตน้ในหรอืหลงัวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 และเกยีวขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมีการปรบัปรุง ซึงมผีลบังคบัใช้

สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีเีรมิต้นในหรอืหลงัวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้ทงันี ผู้บรหิารของกลุ่มกิจการ 

อยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาปฏบิตัใิช ้

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิมีผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทเีกดิขนึจรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

5 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนักตาม

จาํนวนหุน้ทอีอกจาํหน่ายในระหว่างงวด 

 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม มดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

     

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน     

ส่วนแบ่งกําไรสาํหรบังวดทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  11,358,479 10,268,993 3,473,620 1,933,216 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก 

   ทถีอืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.11 0.14 0.03 0.03 
 

บรษิัทไม่มกีารออกหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันันจงึไม่มี

การนําเสนอกําไรต่อหุน้ปรบัลด 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานดําเนินงานทนํีาเสนอนีสอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการทจีดัทําใหก้บัผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน 

ซงึพจิารณาว่า คอื ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ซงึเป็นผูต้ดัสนิใจเกยีวกบัการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลงานการดําเนินงาน

ของส่วนงานดําเนินงาน โดยวดัมลูค่าผลการดําเนินงานของแต่ละส่วนงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกําไรจากการดําเนินงาน 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนงานทีรายงาน 3 ส่วนงาน ซึงประกอบด้วยส่วนงานโปรแกรมบรหิารจดัการความสมัพนัธ์กับลูกค้า (Salesforce)  

ส่วนงานโปรแกรมวางแผนทรพัยากร (Oracle) และส่วนงานโปรแกรมใหบ้รกิารกลยุทธก์ารตลาดดจิทิลั  

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทรีายงานแก่คณะกรรมการนันวดัมลูค่าลกัษณะเดยีวกนักบัมลูค่าในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละกําไรของส่วนงานทรีายงานสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี 
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานโปรแกรมให้บริการ

กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
           

รายได้จากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 48,677,528 34,176,713 10,756,878 8,472,836 - - - - 59,434,406 42,649,549 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 43,557,206 26,244,530 44,460,677 36,032,810 5,157,273 1,173,387 (1,401,217) (270,124) 91,773,939 63,180,603 

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช ้

   โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - 

 

- 687,583 

 

4,028,249 - 

 

- - 

 

- 687,583 

 

4,028,249 

รวมรายได้ 92,234,734 60,421,243 55,905,138 48,533,895 5,157,273 1,173,387 (1,401,217) (270,124) 151,895,928 109,858,401 
           

ตน้ทนุจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (40,253,346) (22,277,368) (8,430,085) (6,677,861) - - - - (48,683,431) (28,955,229) 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (31,205,108) (20,937,054) (31,174,156) (22,135,234) (3,703,727) (831,715) 1,495,682 300,000 (64,587,309) (43,604,003) 

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช ้

   โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - - (603,679) (3,467,387) - 

 

- - 

 

- (603,679) (3,467,387) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (5,401,037) (4,072,064) (3,897,417) (2,893,144) (132,091) (471,597) - - (9,430,545) (7,436,805) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (12,811,614) (12,248,270) (3,822,108) (3,607,645) (541,803) (666,263) 2,413,965 2,697,795 (14,761,560) (13,824,383) 

รวมค่าใช้จ่าย (89,671,105) (59,534,756) (47,927,445) (38,781,271) (4,377,621) (1,969,575) 3,909,647 2,997,795 (138,066,524) (97,287,807) 
           

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงาน 2,563,629 886,487 7,977,693 9,752,624 779,652 (796,188) 2,508,430 2,727,671 13,829,404 12,570,594 

อตัรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (รอ้ยละ) 3 1 14 20 15 (68)   9 11 

รายไดอ้นื         1,612 3,004 

 กําไรสุทธจิากอตัราแลกเปลยีน         212,353 251,410 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้         14,043,369 12,825,008 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (10,852) (10,983) 

ภาษเีงนิได ้         (2,673,618) (2,544,828) 

กาํไรสาํหรบังวด         11,358,899 10,269,197 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานโปรแกรมให้บริการ

กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได ้           

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ  

   (point in time) - - 687,583 4,028,249 - - - - 687,583   4,028,249 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตั ิ 

   (over time) 92,234,734 60,421,243 55,217,555 44,505,646 5,157,273 1,173,387 (1,401,217) (270,124) 151,208,345 105,830,152 

รวมรายได ้ 92,234,734 60,421,243 55,905,138 48,533,895 5,157,273 1,173,387 (1,401,217) (270,124) 151,895,928 109,858,401 

 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มสีนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

 

สําหรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิทวีดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปนีมมีลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั

มลูค่าตามบญัช ี

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั  

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื 

- เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

หนีสนิทางการเงนิ 

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 

- หนีสนิตามสญัญาเช่า 

หนีสนิทางการเงนิ 

- เจา้หนีอนื 

- หนีสนิตามสญัญาเช่า 
 

 

8 ลูกหนีการค้า สุทธิ 

 

ลูกหนีการคา้ซงึแสดงรวมในรายการลูกหนีการคา้และลูกหนีอนืในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนีทคีา้งชําระไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยงัไม่ถงึกําหนดชําระ 34,306,787 47,573,079 18,843,732 31,816,210 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 24,103,360 24,796,985 9,137,645 10,333,223 

3 - 6 เดอืน 524,300 3,163,150 - 3,163,150 

6 - 12 เดอืน 1,688,500 749,000 1,688,500 - 

เกนิกว่า 12 เดอืน 106,394 106,394 - - 

 60,729,341 76,388,608 29,669,877 45,312,583 

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (106,394) (106,394) - - 

รวม 60,622,947 76,282,214 26,669,877 45,312,583 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลูกหนีตามสญัญาให้บริการทียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้าหนีตามสญัญาทีทาํกบัลูกค้า 

 

9.1 ลูกหนีตามสญัญาให้บริการทียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 125,058,358 87,492,909 47,381,346 30,968,508 

กําไรทรีบัรูจ้นถงึปัจจุบนั 82,977,671 67,380,103 37,017,573 30,117,604 

ตน้ทุนงานโครงการทเีกดิขนึปรบัปรุงดว้ย 

   กําไรทรีบัรูจ้นถงึปัจจุบนั 208,036,029 154,873,012 84,398,919 61,086,112 

หกั  เงนิงวดทเีรยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (100,827,050) (74,636,895) (22,861,975) (16,682,570) 

รวม 107,208,979 80,236,117 61,536,944 44,403,542 

 

9.2 เจ้าหนีตามสญัญาทีทาํกบัลูกค้า 

 

เจา้หนีตามสญัญาททีํากบัลูกคา้จดัประเภทเป็นเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ตามทเีปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 2,779,541 1,071,157 241,016 761,695 

กําไรทรีบัรูจ้นถงึปัจจุบนั 1,962,269 426,469 114,669 345,929 

ตน้ทุนงานโครงการทเีกดิขนึปรบัปรุงดว้ย 

   กําไรทรีบัรูจ้นถงึปัจจุบนั 4,741,810 1,497,626 355,685 1,107,624 

หกั  เงนิงวดทเีรยีกเกบ็จากผูว่้าจา้ง (7,682,651) (2,276,437) (413,000) (1,707,150) 

รวม (2,940,841) (778,811) (57,315) (599,526) 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไม่มเีงนิประกนัผลงานคงคา้ง 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้า 

 

10.1 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า 

 

การเปลียนแปลงของค่าสทิธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้าสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุด 

วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 54,848,120 41,022,716 

เพมิขนึในระหว่างงวด 89,984,956 84,970,033 

รบัรูเ้ป็นต้นทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ (48,511,409) (40,238,107) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 96,321,667 85,754,642 

 

10.2 รายได้รบัล่วงหน้า 

 

การเปลยีนแปลงของรายไดร้บัล่วงหน้าสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 75,525,749 48,318,181 

เพมิขนึในระหว่างงวด 133,177,342 117,556,908 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ (59,434,406) (48,677,528) 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (20,066,142) (9,136,271) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 129,202,543 108,061,290 

   

ส่วนทจีะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึงปี 125,635,323 108,061,290 

ส่วนทจีะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้กนิกว่าหนึงปี 3,567,220 - 

รวมรายไดร้บัล่วงหน้า 129,202,543 108,061,290 

 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 อปุกรณ์ สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของอุปกรณ์สาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 1,055,758 978,755 

เพมิขนึในระหว่างงวด 1,812,216 1,812,216 

ค่าเสอืมราคา (84,951) (74,759) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,783,023 2,716,212 

 

12 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์สทิธกิารใชส้ําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 901,741 901,741 

เพมิขนึในระหว่างงวด 1,841,350 1,841,350 

ค่าเสอืมราคา (240,570) (240,570) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,502,521 2,502,521 

 

13 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สิทธิการใช้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

สินทรพัย ์

ความสมัพนัธ ์

ทีมีกบัลูกค้า 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระหว่างการพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 3,416,116 1,600,228 729,758 5,746,102 

เพมิขนึในระหว่างงวด 54,900 - 1,662,234 1,717,134 

ค่าตดัจําหน่าย (119,517) (76,201) - (195,718) 

ราคาตามบญัชสุีทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,351,499 1,524,027 2,391,992 7,267,518 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิการใช้ 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระหว่างการพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชสุีทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 596,093 540,945 1,137,038 

เพมิขนึในระหว่างงวด 16,800 1,686,536 1,703,336 

ค่าตดัจําหน่าย (16,677) - (16,677) 

ราคาตามบญัชสุีทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 596,216 2,227,481 2,823,697 

 

14 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนีการคา้ 11,913,941 8,928,727 3,124,835 1,340,148 

เจา้หนีอนื - กจิการอนื 3,990,396 1,309,848 2,250,303 792,021 

             - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17.2) - - - 2,889,643 

เจา้หนตีามสญัญาททีํากบัลูกคา้ (หมายเหตุขอ้ 9.2) 2,940,841 778,811 57,315 599,526 

โบนัสคา้งจ่าย 4,214,144 13,412,422 1,790,689 6,037,304 

ต้นทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย 13,986,215 11,734,140 3,120,895 4,049,511 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,734,549 2,891,119 3,116,097 2,876,804 

รวม 39,780,086 39,055,067 13,460,134 18,584,957 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 หนีสินตามสญัญาเช่า 

 

การเปลยีนแปลงของหนีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน ี

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสุีทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 998,627 998,627 

การเปลียนแปลงรายการทีไมใ่ช่เงินสด   

เพมิขนึในระหว่างงวด 1,841,350 1,841,350 

ดอกเบยีจ่ายจากหนีสนิตามสญัญาเช่า 10,852 10,852 

กระแสเงินสด   

การจ่ายชําระคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (292,105) (292,105) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 2,558,724 2,558,724 

   

หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทหีมุนเวยีน 1,070,398 1,070,398 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทไีม่หมุนเวยีน 1,488,326 1,488,326 

รวม 2,558,724 2,558,724 

 

16 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั 2,968,149 2,734,666 1,010,787 671,625 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (294,531) (189,838) (155,606) 19,162 

รวม 2,673,618 2,544,828 855,181 690,787 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริงถัวเฉลียสําหรบักลุ่มกิจการและบริษัทคือ 

อตัรารอ้ยละ 19.05 และรอ้ยละ 19.76 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 19.86 และรอ้ยละ 26.33 ตามลําดบั) 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการค้าทีเป็นสาระสําคญัทีเกิดขนึกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน รายการระหว่างกันเหล่านีเกิดขนึ 

เป็นไปตามประเพณีและเงอืนไขทางการคา้ตามราคาทกีําหนดไวใ้นสญัญาทเีกยีวขอ้ง 

 

17.1 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

รายไดค่้าบรหิารจดัการ - - 1,566,128 1,404,316 

ดอกเบยีรบั - - 40,167 49,529 

ตน้ทุนจากค่าบรกิาร - - 1,401,217 300,000 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร - - 847,837 1,293,478 

 

17.2 ยอดค้างชาํระทีเกิดจากการให้บริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานทเีกยีวขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

ลูกหนีอนื - - 62,011 20,584 

รายไดค้า้งรบั - - 1,692,230 1,711,458 

ตน้ทุนค่าบรกิารคา้งจ่าย - - 2,317,316 2,328,788 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 1,251,771 984,702 

เจา้หนอีนื - - - 2,889,643 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.3  เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนัและดอกเบียทีเกียวข้อง 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย - - 1,000,000 2,000,000 

     

ลูกหนีอืน - ดอกเบียค้างรบั     

บรษิทัย่อย - - 6,014 13,914 
 

การเปลยีนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี  
 

 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 2,000,000 

กระแสเงินสด  

ใหกู้้ยมื 1,000,000 

รบัชําระคนื (2,000,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,000,000 
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัเป็นสญัญากู้ยมืเงนิระยะสนัไม่เกนิหนึงปีและไม่มหีลกัทรพัยค์าํประกนั โดยมวีงเงนิ 

40 ลา้นบาท และอตัราดอกเบยีคงทรีอ้ยละ 7.50 ต่อปี 
 

17.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสาํคญัของกิจการ 
 

ผู้บรหิารทีสําคญัของกลุ่มกิจการรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทใีนระดบับรหิารหรอืไม่) ค่าตอบแทนทีจ่ายหรอืค้างจ่าย

สาํหรบัผูบ้รหิารทสีําคญั มดีงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 9,565,437 7,938,858 5,726,937 4,228,508 

ผลประโยชน์ระยะยาวอนื 6,504 5,714 2,623 2,100 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 490,875 394,462 292,054 224,368 

รวม 10,062,816 8,339,034 6,021,614 4,454,976 

 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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18 ภาระผกูพนัและหนีสินทีอาจเกิดขนึ 

 

กลุ่มกิจการทําสญัญาจ้างบรกิารในอาคารสํานักงาน ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ภาระผูกพนั

เกยีวกบัค่าบรกิารตามสญัญาทยีกเลกิไม่ไดท้ตี้องจ่ายในภายหน้า มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 1,946,916 1,840,272 598,146 560,489 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 261,610 351,910 - - 

รวม 2,208,526 2,192,182 598,146 560,489 

 

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมหีนังสอืคําประกนัทอีอกโดยสถาบันการเงนิสําหรบั 

คาํประกนัการใหบ้รกิารแกลู่กคา้ของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนังสอืคาํประกนัทอีอกโดยสถาบนัการเงนิ 21,692,170 14,519,388 14,225,310 12,045,840 

 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ตามมติทปีระชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 เมอืวนัท ี30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุ้นอนุมตัใิห้มกีารจ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สุทธิสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจํานวนเงนิ 15,000,000 บาท โดยบรษิัทกําหนด

จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัท ี21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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