
บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็

เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 

การเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํา

และนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีทําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่วา่จะพบเรื่องทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8435 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 141,041,016 158,999,134 123,830,217 140,883,866

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 129,677,265 88,879,680 50,296,033 54,855,771

ลกูหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิาร

ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 9.1 125,135,162 80,236,117 87,448,716 44,403,542

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้า 10.1 69,797,578 54,848,120 54,376,261 41,022,716

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.3 - - 500,000 2,000,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 1,027,802 - 1,027,802 -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6,019,401 3,716,606 5,058,876 1,825,897

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 472,698,224 386,679,657 322,537,905 284,991,792

สินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 11 13,141,000 8,600,000 7,450,250 5,000,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12.1 - - 281,930,680 246,709,400

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 12.2 9,999,960 - 9,999,960 -

อุปกรณ์ สทุธิ 13 3,488,939 1,055,758 3,389,610 978,755

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 14 4,569,063 901,741 3,211,870 901,741

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 15 8,717,977 5,746,102 2,900,983 1,137,038

คา่ความนิยม 251,715,393 217,306,476 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 2,761,291 3,026,751 1,530,610 1,255,009

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 11,510,140 10,596,867 10,677,402 9,764,130

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมุนเวียน 305,903,763 247,233,695 321,091,365 265,746,073

รวมสินทรพัย์ 778,601,987 633,913,352 643,629,270 550,737,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16 53,874,932 39,055,067 23,597,923 18,584,957

รายไดร้บัล่วงหน้าสว่นทีจ่ะรบัรู้

เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 10.2 122,494,133 71,435,190 95,781,658 48,318,181

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกําหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 17 985,621 998,627 785,764 998,627

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 2,532,420 3,936,711 - -

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 20,768,234 8,677,511 13,664,092 5,199,139

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 200,655,340 124,103,106 133,829,437 73,100,904

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีคา่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7,12.1 20,221,280 - 20,221,280 -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 17 2,858,849 - 2,087,542 -

รายไดร้บัล่วงหน้า 10.2 2,724,533 4,090,559 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,384,241 17,993,732 9,984,932 7,534,801

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 48,188,903 22,084,291 32,293,754 7,534,801

รวมหน้ีสิน 248,844,243 146,187,397 166,123,191 80,635,705

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (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 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 384,580,000 384,580,000 384,580,000 384,580,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฏหมาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 89,532,849 48,143,506 37,926,079 30,522,160

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 529,112,849 487,723,506 477,506,079 470,102,160

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 644,895 2,449 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 529,757,744 487,725,955 477,506,079 470,102,160

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 778,601,987 633,913,352 643,629,270 550,737,865

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 64,867,065 55,391,152 51,925,824 45,435,269
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 107,195,507 95,507,270 49,668,411 52,929,937
รายไดอ้ื่น 1,720,851 179,405 2,980,848 1,055,952

รวมรายได้ 173,783,423 151,077,827 104,575,083 99,421,158

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 52,955,898 47,123,359 43,240,695 40,013,415
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 66,746,630 59,030,933 33,871,450 33,784,342
คา่ใชจ้่ายในการขาย 10,112,933 8,761,466 4,797,549 4,728,893
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 13,359,977 15,050,873 10,980,827 12,487,541
กําไรจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ (1,027,802) - (1,027,802) -
(กําไร) ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (45,084) 884,230 26,597 890,778

รวมค่าใช้จ่าย 142,102,552 130,850,861 91,889,316 91,904,969

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 31,680,871 20,226,966 12,685,767 7,516,189
ตน้ทุนทางการเงนิ (55,315) (10,460) (44,496) (10,460)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 31,625,556 20,216,506 12,641,271 7,505,729
ภาษเีงนิได้ 18 (7,248,843) (4,015,159) (2,466,856) (1,500,692)

กาํไรสาํหรบังวด 24,376,713 16,201,347 10,174,415 6,005,037
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 24,376,713 16,201,347 10,174,415 6,005,037

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,277,536 16,200,500 10,174,415 6,005,037
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 99,177 847 - -

24,376,713 16,201,347 10,174,415 6,005,037

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 24,277,536 16,200,500 10,174,415 6,005,037
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 99,177 847 - -

24,376,713 16,201,347 10,174,415 6,005,037

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 5 0.24 0.18 0.10 0.07

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

5



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 186,706,739 151,652,198 149,752,708 124,354,707
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 298,097,223 227,138,341 140,922,592 118,115,738
รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาต

การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4,917,642 4,028,249 - -
รายไดอ้ื่น 4,819,867 2,325,912 8,077,932 5,661,300

รวมรายได้ 494,541,471 385,144,700 298,753,232 248,131,745

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 151,852,335 119,799,870 123,681,243 99,206,598
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 195,497,479 147,424,521 95,505,006 79,118,000
ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3,788,964 3,467,387 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 28,393,685 23,662,266 14,515,646 12,860,710
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 44,137,875 44,062,866 37,533,139 37,224,027
กาํไรจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ (1,027,802) - (1,027,802) -
(กาํไร) ขาดทุนสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (146,398) 475,140 22,610 442,014

รวมค่าใช้จ่าย 422,496,138 338,892,050 270,229,842 228,851,349

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 72,045,333 46,252,650 28,523,390 19,280,396
ตน้ทุนทางการเงนิ (119,125) (33,491) (100,803) (33,491)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 71,926,208 46,219,159 28,422,587 19,246,905
ภาษเีงนิได้ 18 (15,436,594) (9,295,939) (6,019,268) (4,054,234)

กาํไรสาํหรบังวด 56,489,614 36,923,220 22,403,319 15,192,671
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 56,489,614 36,923,220 22,403,319 15,192,671

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,388,743 36,921,646 22,403,319 15,192,671
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 100,871 1,574 - -

56,489,614 36,923,220 22,403,319 15,192,671

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,388,743 36,921,646 22,403,319 15,192,671
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 100,871 1,574 - -

56,489,614 36,923,220 22,403,319 15,192,671

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 5 0.56 0.46 0.22 0.19

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

6



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ูเ้ป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 19 - - - (14,999,400) (14,999,400) - (14,999,400)

การเขา้ซือ้บรษิทัยอ่ย 12.1 - - - - - 541,575 541,575

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 56,388,743 56,388,743 100,871 56,489,614

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 89,532,849 529,112,849 644,895 529,757,744

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 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000 - 161,370,000

สาํรองตามกฎหมาย - - 1,250,000 (1,250,000) - - -

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 19 - - - (14,999,400) (14,999,400)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 22,403,319 22,403,319

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564 50,000,000 384,580,000 5,000,000 37,926,079 477,506,079

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 12,500,000 148,870,000 - - 161,370,000

สาํรองตามกฎหมาย - - 1,250,000 (1,250,000) -

เงนิปันผลจา่ย - - - (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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 71,926,208 46,219,159 28,422,587 19,246,905

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,14,15 2,432,251 1,490,609 1,646,332 671,200

ตน้ทุนทางการเงนิ 119,125 33,491 100,803 33,491

ดอกเบีย้รบั (72,472) (42,867) (305,334) (158,253)

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 4,440,175 3,142,498 2,456,069 1,529,087

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (264,904) (475,833) (20,573) (475,833)

กาํไรจากการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (1,027,802) - (1,027,802) -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 77,552,581 50,367,057 31,272,082 20,846,597

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

(ไมร่วมผลกระทบของการซือ้บรษิทัยอ่ย)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (39,994,819) 41,411,740 4,559,738 16,496,691

ลกูหนี้ตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (44,899,045) (35,080,001) (43,045,174) (23,584,973)

ค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์่ายล่วงหน้า (14,949,458) (44,548,827) (13,353,545) (46,164,129)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 837,819 1,041,364 (170,683) (321,081)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (913,273) 4,412,190 (913,272) (92,564)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 14,702,629 (14,733,615) 4,912,123 14,237,286

รายไดร้บัล่วงหน้า 49,242,917 50,906,249 47,463,477 50,386,799

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 11,661,658 (5,988,948) 8,464,953 (2,932,352)

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

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 53,191,343 47,787,209 39,183,761 28,872,274

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 74,182 48,655 320,743 168,604

จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (19,895,719) (10,699,334) (9,372,572) (7,261,944)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 33,369,806 37,136,530 30,131,932 21,778,934

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายสทุธสิาํหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิเพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนั (4,541,000) (1,953,000) (2,450,250) (1,953,000)

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย - - - 22,999,310

เงนิสดจ่ายสทุธเิพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12.1 (14,605,934) - (15,000,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในการร่วมคา้ 12.2 (9,999,960) - (9,999,960) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.3 - - 17,500,000 13,500,000

เงนิสดจ่ายเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20.3 - - (16,000,000) (12,500,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (3,042,629) - (3,042,630) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,472,810) (539,786) (1,816,156) (534,545)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (34,662,333) (2,492,786) (30,808,996) 21,511,765

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเพือ่ชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (1,982,075) (446,034) (1,457,781) (446,034)

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

เงนิสดจ่ายจากการออกหุน้สามญั - (4,537,500) - (4,537,500)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 19 (14,997,185) (33,000,000) (14,997,185) (33,000,000)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย - (690) - -

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (119,125) (33,491) (100,803) (33,491)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (17,098,385) 126,982,285 (16,555,769) 126,982,975

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (18,390,912) 161,626,029 (17,232,833) 170,273,674

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 432,794 - 179,184 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 141,041,016 196,318,923 123,830,217 179,110,020

รายการเพ่ิมเติมกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้

เงนิปันผลคา้งจ่าย 2,215 - 2,215 -

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่พิม่ขึน้จากสญัญาเชา่ 4,827,918 1,351,772 3,332,460 1,351,772

เจา้หนี้ค่าซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 20,221,280 - 20,221,280 -

การเปลีย่นแปลงในเจา้หนี้ค่าซือ้อุปกรณ์ 59,984 - 59,984 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 475 อาคารสิรภิิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชัน้ 18  

ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

 

การประกอบการธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกวา่ “กลุ่มกจิการ”) คอื การใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละตดิตัง้ระบบ

คอมพิวเตอร์ การขายและให้ใช้สิทธิในการใช้และสนับสนุนเกี่ยวกับใบอนุญาตในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการ 

ดา้นการตลาดดจิทิลั 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่สาํหรบัตวัเลขทีนํ่ามาแสดงเปรยีบเทยีบ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการนําเสนอ

ขอ้มลูในงวดบญัชปัีจจุบนัของกลุ่มกจิการ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้ 

รายงานใหม่ 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้ 

รายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 60,266,783 (1,235,850) 59,030,933 34,964,508 (1,180,166) 33,784,342 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 7,525,616 1,235,850 8,761,466 3,548,727 1,180,166 4,728,893 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้ 

รายงานใหม่ 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

การจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ตามท่ีได้ 

รายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 152,316,138 (4,891,617) 147,424,521 83,455,752 (4,337,752) 79,118,000 

คา่ใชจ่้ายในการขาย 18,770,649 4,891,617 23,662,266 8,522,958 4,337,752 12,860,710 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ทัง้นี้ ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ 

อยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาปฏบิตัใิช ้

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
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5 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

ตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

สว่นแบ่งกาํไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  24,277,536 16,200,500 10,174,415 6,005,037 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 100,000,000 90,760,870 100,000,000 90,760,870 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.24 0.18 0.10 0.07 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน     

สว่นแบ่งกาํไรสาํหรบังวดทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ของบรษิทัใหญ่ )บาท(  56,388,743 36,921,646 22,403,319 15,192,671 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 100,000,000 80,291,971 100,000,000 80,291,971 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 0.56 0.46 0.22 0.19 

 

บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงันัน้จงึไม่มี

การนําเสนอกาํไรต่อหุน้ปรบัลด 

 

6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการทีจ่ดัทําใหก้บัผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน 

ซึง่พจิารณาวา่ คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่เป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลงานการดาํเนินงาน

ของสว่นงานดาํเนินงาน โดยวดัมลูคา่ผลการดาํเนินงานของแต่ละสว่นงานโดยพจิารณาจากรายไดแ้ละกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

กลุ่มกจิการมสีว่นงานทีร่ายงาน 3 ส่วนงาน ซึง่ประกอบดว้ยสว่นงานโปรแกรมบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (Salesforce) สว่นงาน

โปรแกรมวางแผนทรพัยากร (Oracle) และสว่นงานใหค้าํปรกึษาและบรกิารดา้นกลยุทธด์จิทิลั 

 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกทีร่ายงานแก่คณะกรรมการนัน้วดัมลูคา่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของสว่นงานทีร่ายงานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานให้คาํปรึกษาและ

บริการด้านกลยทุธดิ์จิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 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 
           

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 51,925,824  45,435,269  12,941,241  9,955,883  - - - - 64,867,065  55,391,152  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 49,668,411  52,929,937  42,765,086  40,846,821  15,299,510 5,497,325 (537,500) (3,766,813) 107,195,507  95,507,270  

รวมรายได้ 101,594,235 98,365,206 55,706,327 50,802,704 15,299,510 5,497,325 (537,500) (3,766,813) 172,062,572 150,898,422 

           

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (43,240,695) (40,013,415) (9,715,203) (7,109,944) - - - - (52,955,898) (47,123,359)  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (33,871,450) (33,784,342) (25,813,845) (25,533,208) (7,598,835) (3,480,196) 537,500 3,766,813 (66,746,630) (59,030,933) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย (4,797,549) (4,728,893) (5,113,452) (3,967,785) (201,932) (64,788) - - (10,112,933) (8,761,466) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (10,980,827) (12,487,541) (4,139,031) (4,784,011) (662,679) (26,899) 2,422,560 2,247,578 (13,359,977) (15,050,873) 

รวมค่าใช้จ่าย (92,890,521) (91,014,191) (44,781,531) (41,394,948) (8,463,446) (3,571,883) 2,960,060 6,014,391 (143,175,438) (129,966,631)  
          

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 8,703,714 7,351,015 10,924,796 9,407,756 6,836,064 1,925,442 2,422,560 2,247,578 28,887,134 20,931,791 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (รอ้ยละ) 9 7 20 19 45 35 - - 17 14 

รายไดอ้ื่น         1,720,851 179,405 

กําไรจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ         1,027,802 - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น         45,084 (884,230) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         31,680,871 20,226,966 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (55,315) (10,460) 

ภาษเีงนิได ้         (7,248,843) (4,015,159) 

กาํไรสาํหรบังวด         24,376,713 16,201,347 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานให้คาํปรึกษาและ

บริการด้านกลยทุธดิ์จิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - - - - - - -    - - 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 101,594,235 98,365,206 55,706,327 50,802,704 15,299,510 5,497,325 (537,500) (3,766,813) 172,062,572 150,898,422 

รวมรายได ้ 101,594,235 98,365,206 55,706,327 50,802,704 15,299,510 5,497,325 (537,500) (3,766,813) 172,062,572 150,898,422 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละกาํไรของสว่นงานทีร่ายงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานให้คาํปรึกษาและ

บริการด้านกลยทุธดิ์จิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 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 
           

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 149,752,708 124,354,707 36,954,031 27,297,491 - - - - 186,706,739 151,652,198 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 140,922,592 118,115,738 128,213,186 104,498,704 30,900,162 11,386,278 (1,938,717) (6,862,379) 298,097,223 227,138,341 

รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช ้

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

- 

 

- 

 

4,917,642 

 

4,028,249 - - - - 4,917,642 4,028,249 

รวมรายได้ 290,675,300 242,470,445 170,084,859 135,824,444 30,900,162 11,386,278 (1,938,717) (6,862,379) 489,721,604 382,818,788 
           

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (123,681,243) (99,206,598) (28,171,092) (20,593,272) - - - - (151,852,335) (119,799,870) 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (95,505,006) (79,118,000) (84,961,450) (68,308,142) (17,064,205) (6,860,758) 2,033,182 6,862,379 (195,497,479) (147,424,521) 

ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - - (3,788,964) (3,467,387) - - - - (3,788,964) (3,467,387) 

คา่ใชจ่้ายในการขาย (14,515,646) (12,860,710) (13,502,865) (10,200,811) (375,174) (600,745) - - (28,393,685) (23,662,266) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (37,533,139) (37,224,027) (12,049,618) (12,963,591) (1,766,799) (1,173,252) 7,211,681 7,298,004 (44,137,875) (44,062,866) 

รวมค่าใช้จ่าย (271,235,034) (228,409,335) (142,473,989) (115,533,203) (19,206,178) (8,634,755) 9,244,863 14,160,383 (423,670,338) (338,416,910) 
           

กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน 19,440,266 14,061,110 27,610,870 20,291,241 11,693,984 2,751,523 7,306,146 7,298,004 66,051,266 44,401,878 

อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (รอ้ยละ) 7 6 16 15 38 24 - - 13 12 

รายไดอ้ื่น         4,819,867 2,325,912 

กําไรจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอืทางการเงนิ         1,027,802 - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธจิากอตัราแลกเปลีย่น         146,398 (475,140) 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้         72,045,333 46,252,650 

ตน้ทุนทางการเงนิ         (119,125) (33,491) 

ภาษเีงนิได ้         (15,436,594) (9,295,939) 

กาํไรสาํหรบังวด         56,489,614 36,923,220 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส่วนงานโปรแกรมบริหาร

จดัการความสมัพนัธ ์

กบัลูกค้า (Salesforce) 

ส่วนงานโปรแกรมวางแผน

ทรพัยากร (Oracle) 

 

ส่วนงานให้คาํปรึกษาและ

บริการด้านกลยทุธดิ์จิทลั รายการระหว่างกนั รวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 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 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 420,474 - 4,917,642 4,028,249 - - - -    5,338,116 4,028,249 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 290,254,826 242,470,445 165,167,217 131,796,195 30,900,162 11,386,278 (1,938,717) (6,862,379) 484,383,488 378,790,539 

รวมรายได ้ 290,675,300 242,470,445 170,084,859 135,824,444 30,900,162 11,386,278 (1,938,717) (6,862,379) 489,721,604 382,818,788 

 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไมร่วมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย

ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ข้อมูลระดบัชัน้ 

ในการวดัมูลค่า 

ยติุธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564      
      

สินทรพัย ์      

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ      

- สญัญาซือ้ขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 2 1,027,802 - - 1,027,802 

รวม  1,027,802 - - 1,027,802 
      

หน้ีสิน      

เจา้หนี้คา่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

(หมายเหตุขอ้ 12.1) 

 

3 

 

20,221,280 

 

- 

 

- 

 

20,221,280 

รวม  20,221,280 - - 20,221,280 
 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 2 ของสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิ คํานวณโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีก่าํหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซือ้ขายคล่อง  
 

เทคนิคการประเมนิมลูค่าสาํหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่3 ของเจา้หนี้คา่ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย คาํนวณโดยใชก้ระแสเงนิสด

ที่คาดว่าจะต้องจ่ายตามสญัญาคดิลดด้วยอตัราคดิลดที่สามารถอ้างองิได้จากแหล่งขอ้มูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป ทัง้นี้เมื่ออตัราคดิลด

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 มลูค่ายุตธิรรมของเจา้หนี้ค่าซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะลดลง 605,755 บาท และเมื่ออตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 มูลค่า

ยุตธิรรมของเจา้หนี้คา่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจะเพิม่ขึน้ 634,271 บาท 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการและบรษิทัไมม่สีนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
 

สําหรบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปนี้มมีูลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีง 

กบัมลูคา่ตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั  

 

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

- เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

 

หนี้สนิทางการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 

หนี้สนิทางการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลกูหน้ีการค้า สทุธิ 

 

ลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 66,560,637 47,573,079 15,089,771 31,816,210 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 31,057,875 24,796,985 19,014,472 10,333,223 

3 - 6 เดอืน 8,680,973 3,163,150 2,792,400 3,163,150 

6 - 12 เดอืน 2,293,040 749,000 504,000 - 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 106,394 106,394 - - 

 108,698,919 76,388,608 37,400,643 45,312,583 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (106,394) (106,394) - - 

รวม 108,592,525 76,282,214 37,400,643 45,312,583 

 

9 ลกูหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลกูค้า 

 

9.1 ลกูหน้ีตามสญัญาให้บริการท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 177,718,731 87,492,909 86,755,252 30,968,508 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 126,743,696 67,380,103 56,711,592 30,117,604 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 304,462,427 154,873,012 143,466,844 61,086,112 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้ง (179,327,265) (74,636,895) (56,018,128) (16,682,570) 

รวม 125,135,162 80,236,117 87,448,716 44,403,542 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
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9.2 เจ้าหน้ีตามสญัญาท่ีทาํกบัลกูค้า 

 

เจา้หนี้ตามสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้จดัประเภทเป็นเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 16 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนงานโครงการจนถงึปัจจุบนั 5,276,720 1,071,157 2,473,816 761,695 

กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 5,098,419 426,469 2,503,457 345,929 

ตน้ทุนงานโครงการทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 

   กาํไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 10,375,139 1,497,626 4,977,273 1,107,624 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จากผูว้า่จา้ง (12,475,751) (2,276,437) (5,305,000) (1,707,150) 

รวม (2,100,612) (778,811) (327,727) (599,526) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไมม่เีงนิประกนัผลงานคงคา้ง 

 

10 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้า 

 

10.1 ค่าสิทธิจากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหน้า 

 

การเปลี่ยนแปลงของค่าสทิธจิากการให้ใช้ใบอนุญาตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้าสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

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

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 166,456,923 136,988,932 

รบัรูเ้ป็นตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (151,507,465) (123,635,387) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 69,797,578 54,376,261 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.2 รายได้รบัล่วงหน้า 

 

การเปลีย่นแปลงของรายไดร้บัล่วงหน้าสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

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

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 296,666,378 220,101,489 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (186,706,739) (149,752,708) 

รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (60,266,722) (22,885,304) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 125,218,666 95,781,658 

   

สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี 122,494,133 95,781,658 

สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดเ้กนิกวา่หนึ่งปี 2,724,533 - 

รวมรายไดร้บัล่วงหน้า 125,218,666 95,781,658 

 

11 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัสําหรบัหนังสอืคํ้าประกนัการใหบ้รกิาร

แก่ลูกค้าและสําหรบัวงเงนิสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงนิกบัธนาคารพาณิชย์สองแห่งจํานวน 11,100,000 บาท และ 6,500,000 บาท 

ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 8,600,000 บาท และ 5,000,000 บาท ตามลําดบั) นอกจากนี้กลุ่มกิจการและบรษิัท 

มเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชห้ลกัประกนัสาํหรบัสญัญาใหบ้รกิารทีท่าํกบัลกูคา้รายหนึ่งอกีจาํนวน 2,041,000 บาท และ 950,250 บาท ตามลาํดบั  

 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และการรว่มค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) - - 281,930,680 246,709,400 

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.2) 9,999,960 - 9,999,960 - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ 9,999,960 - 291,930,640 246,709,400 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศ 

ท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

       

บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จาํกดั ไทย จาํหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร 

   เกีย่วกบัโปรแกรมวางแผน 

   ทรพัยากรของ Oracle 

99.997 

 

99.997 245,709,700 245,709,700 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จาํกดั ไทย การใหบ้รกิารเกีย่วกบัโปรแกรม 

   ใหบ้รกิารกลยุทธ ์

   การตลาดดจิทิลั 

99.97 99.97 999,700 999,700 

บรษิทั ดจิเินทฟี จาํกดั ไทย การใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษา และ 

   จดัแผนงานและกลยุทธธุ์รกจิ 

60.00 - 35,221,280 - 

     281,930,680 246,709,400 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 246,709,400 

การซือ้เงนิลงทุน 35,221,280 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 281,930,680 

 

การซื้อธุรกจิ 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิห้บรษิทัเขา้ซื้อหุ้นของ

บรษิทัดจิเินทฟี จํากดั (ดจิเินทฟี) ทัง้นี้ ดจิเินทฟีมทีุนจดทะเบยีน 1,000,000 บาท ซึ่งประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 10,000 หุน้ 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบรษิัทรบัโอนหุ้นจํานวน 6,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6,500 บาท รวมมูลค่าทัง้สิ้น 39,000,000 บาท 

จากผูถ้อืหุน้ของดจิเินทฟี ในวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทาํใหบ้รษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 60 ในดจิเินทฟี 

 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อจํานวน 52,024 บาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบั 

งวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูคา่ของสนิทรพัยท์ีร่บัรูแ้ละหนี้สนิทีไ่ดม้า ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ มดีงันี้ 
 

 บาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 394,066 

ลกูหนี้การคา้ 795,652 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 55,749 

อุปกรณ์ สทุธ ิ 52,655 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทิธใินสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (Backlog) 1,168,601 

รายไดร้บัล่วงหน้าสว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี (450,000) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (429,065) 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธ ิ (233,720) 

รวมสนิทรพัยท์ีส่ามารถระบุไดส้ทุธ ิ 1,353,938 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (541,575) 

คา่ความนิยม 34,408,917 

สิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้  

   - เงนิสด 15,000,000 

   - สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ย (แสดงเป็นเจา้หนี้คา่หุน้) 20,221,280 

มลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีจ่า่ย 35,221,280 
 

สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย 
 

จากสญัญาซือ้ขายหุน้กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้งจ่ายสิง่ตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของดจิเินทฟี โดยแบ่งเป็นการจ่ายชาํระตัง้แต่วนัที่

ซื้อหุ้นดงักล่าวจํานวน 15,000,000 บาท และส่วนที่เหลอืแบ่งจ่ายปีละ 4,800,000 บาท ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 

หากดจิเินทฟีมกีาํไรขัน้ตน้หรอืกาํไรสทุธเิป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ดงันัน้กลุ่มกจิการจงึมภีาระผกูพนั

ทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตข้อ้ตกลงนี้ โดยไมค่าํนึงถงึจาํนวนทีค่ดิลดเท่ากบั 24,000,000 บาท 
 

ทัง้นี้มลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายจาํนวน 20,221,280 บาท คาํนวณจากอตัราคดิลดรอ้ยละ 5.36 โดยผูบ้รหิาร

คาดการณ์วา่ดจิเินทฟีจะมกีาํไรขัน้ตน้หรอืกาํไรสทุธติามเงือ่นไขทีก่าํหนดไว ้ 
 

บรษิทัวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดม้าและสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย โดยสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าบนัทกึ

ตามมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะโอนและมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธ ิแสดงเป็น 

คา่ความนิยมในงบแสดงฐานะการเงนิรวม  
 

กลุ่มกจิการตดัจําหน่ายสทิธใินสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ (Backlog) ซึง่แสดงอยู่ในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนดว้ยวธิเีสน้ตรงตามประมาณ

การการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยด์งักล่าวภายในระยะเวลา 16 เดอืน  
 

คา่ความนิยมจาํนวน 34,408,917 บาท เกดิจากหลายปัจจยั เชน่ ความมปีระสทิธภิาพจากการรวมแรงงานทีม่ทีกัษะสงู ความมี

ประสทิธผิลในการรวมกนั (economy of scale) และสนิทรพัยท์ีไ่ม่สามารถรบัรูแ้ยกได ้เช่น แรงงาน โดยค่าความนิยมไม่มกีาร

ตดัจาํหน่าย แต่จะทาํการทดสอบการดอ้ยคา่เป็นประจาํทุกปี 
 

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในดจิเินทฟี ถูกบนัทกึโดยใชว้ธิมีลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองดจิเินทฟี ตามสดัส่วนของ

หุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกจากนี้สญัญาซื้อขายหุน้กําหนดเงื่อนไขในการรบัซื้อหุน้คนืในสดัส่วนทีย่งัคงเหลอืกบัผูข้าย (ผูถ้อืหุน้เดมิ) อกีรอ้ยละ 20  

ในกรณีทีด่จิเินทฟีไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขเกีย่วกบักําไรขัน้ตน้หรอืกําไรสุทธเิป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกนั หรอืเมื่อดจิเินทฟีบรรลุ

เงื่อนไขจนสิ้นสุดปี พ.ศ. 2569 โดยราคาซื้อขายหุ้นกําหนดไวท้ี่มูลค่าหุ้นทางบญัช ี(Book value) ของกจิการ อย่างไรก็ตาม

ผูบ้รหิารประเมนิวา่มลูคา่ยุตธิรรมของสทิธทิีเ่กดิจากเงือ่นไขดงักล่าวไมม่สีาระสาํคญั 
 

หากการซื้อกจิการเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายไดร้วมและกําไรรวมสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 จะเป็นจาํนวน 8,453,358 บาท และ 1,896,315 บาท ตามลาํดบั 

 

12.2 เงินลงทุนในการรว่มค้า 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ มดีงัต่อไปนี้ 

 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 

จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

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

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

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 

         

บรษิทั ไอแอนดไ์อ 

   เวนเจอร ์จาํกดั 

ไทย การใหบ้รกิารเกีย่วกบั

ผลติภณัฑท์างดา้น

ดจิทิลัอนิชวัรนัส ์ 

 (Digital Insurance) 

50.00 - 9,999,960 - 9,999,960 - 

   
  9,999,960 - 9,999,960 - 

 

เมือ่วนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัรว่มกบับรษิทั วริยิะพรอพเพอรต์ี ้จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยเ์พือ่จดัตัง้

บรษิัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากดั (ไอไอว)ี ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการให้บรกิารเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ทางด้านดจิทิลั

อินชัวรันส์ (Digital Insurance) ไอไอวีมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทัง้นี้บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุ้นในไอไอวรี้อยละ 50 และบริษัท วิรยิะพรอพเพอร์ตี้ จํากัด  

มสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 50 ทัง้นี้ ไอไอวเีรยีกชาํระค่าหุน้ในครัง้แรกเป็นมลูค่าหุน้ละ 40 บาท โดยบรษิทัชาํระค่าหุน้ดงักล่าว

แลว้ตามสดัสว่นการลงทุนเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 9,999,960 บาท เมือ่วนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 อปุกรณ์ สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของอุปกรณ์สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

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

เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ (หมายเหตุขอ้ 12.1) 52,655 - 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 2,982,645 2,982,645 

คา่เสือ่มราคา (602,119) (571,790) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 3,488,939 3,389,610 

 

14 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 901,741 901,741 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 4,827,918 3,332,460 

คา่เสือ่มราคา (1,160,596) (1,022,331) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,569,063 3,211,870 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สินทรพัย ์

ความสมัพนัธ ์

ท่ีมีกบัลกูค้า 

สิทธิใน

สญัญาท่ี 

ทาํกบัลกูค้า 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระหวา่งการพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

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

เพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ (หมายเหตุขอ้ 12.1) - 1,168,601 - - 1,168,601 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด - - 88,300 2,384,510 2,472,810 

คา่ตดัจาํหน่าย (228,605) (73,038) (367,893) - (669,536) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  

  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,371,623 1,095,563 3,136,523 3,114,268 8,717,977 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระหวา่งการพฒันา รวม 

 บาท บาท บาท 
    

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

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 16,800 1,799,356 1,816,156 

คา่ตดัจาํหน่าย (52,211) - (52,211) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 560,682 2,340,301 2,900,983 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ 19,378,574 8,928,727 873,333 1,340,148 

เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 3,873,460 1,309,848 2,328,861 792,021 

 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 20.2) - - - 2,889,643 

เจา้หนี้ตามสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (หมายเหตุขอ้ 9.2) 2,100,612 778,811 327,727 599,526 

โบนสัคา้งจ่าย 9,222,917 13,412,422 3,477,112 6,037,304 

ตน้ทุนคา่บรกิารคา้งจ่าย 15,372,499 11,734,140 12,594,802 4,049,511 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,926,870 2,891,119 3,996,088 2,876,804 

รวม 53,874,932 39,055,067 23,597,923 18,584,957 

 

17 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 

 รวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 998,627 998,627 

การเปล่ียนแปลงรายการท่ีไม่ใช่เงินสด   

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 4,827,918 3,332,460 

ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 119,125 100,803 

กระแสเงินสด   

การจ่ายชาํระคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (2,101,200) (1,558,584) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 3,844,470 2,873,306 
   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 985,621 785,764 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 2,858,849 2,087,542 

รวม 3,844,470 2,873,306 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาษีเงินได้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 6,612,037 4,208,824 2,423,749 1,571,702 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 636,806 (193,665) 43,107 (71,010) 

รวม 7,248,843 4,015,159 2,466,856 1,500,692 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 15,404,854 9,801,259 6,294,869 4,191,152 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 31,740 (505,320) (275,601) (136,918) 

รวม 15,436,594 9,295,939 6,019,268 4,054,234 

 

ในระหว่างงวด พ.ศ. 2564 อตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่สําหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอือตัรารอ้ยละ 21.46 และรอ้ยละ 21.18 

ตามลาํดบั (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 20.11 และรอ้ยละ 21.06 ตามลาํดบั) 

 

19 เงินปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหม้กีารจ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สุทธิสําหรบัผลดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2563 จํานวน 100,000,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มสีทิธ ิ

รบัเงนิปันผลดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 14,999,400 บาท บรษิทัจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการค้าที่เป็นสาระสําคญัที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเหล่านี้เกิดขึ้น 

เป็นไปตามประเพณีและเงือ่นไขทางการคา้ตามราคาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

20.1 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

   วนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 1,688,403 1,013,691 

ดอกเบีย้รบั - - 170,225 42,261 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร - - - 3,766,813 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 883,397 1,310,090 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 

   วนัท่ี 30 กนัยายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

รายไดค้า่บรหิารจดัการ - - 4,868,711 3,447,461 

ดอกเบีย้รบั - - 239,496 127,199 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร - - 1,401,217 6,862,379 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 2,644,614 3,850,543 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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20.2 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการให้บริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษทัย่อย     

ลกูหนี้อื่น - - - 20,584 

รายไดค้า้งรบั - - 2,735,933 1,711,458 

ตน้ทุนคา่บรกิารคา้งจ่าย - - 2,298,555 2,328,788 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 1,287,331 984,702 

เจา้หนี้อื่น - - - 2,889,643 

     

กิจการรว่มค้า     

ลกูหนี้อื่น - - 36,270 - 

 

20.3  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัยอ่ย - - 500,000 2,000,000 

     

ลกูหน้ีอ่ืน - ดอกเบีย้ค้างรบั     

บรษิทัยอ่ย - - 215 13,914 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้  

 

 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 บาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 2,000,000 

กระแสเงินสด  

ใหกู้ย้มื 16,000,000 

รบัชาํระคนื (17,500,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 500,000 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นสญัญากู้ยมืเงนิระยะสัน้ไม่เกนิหนึ่งปีและไม่มหีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั จํานวน 2 สญัญา 

โดยมวีงเงนิ 40 ลา้นบาท ทีอ่ตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 7.50 ต่อปี และวงเงนิ 10 ลา้นบาท ทีอ่ตัราดอกเบีย้ MLR ตามลาํดบั 

 

20.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารทีส่ําคญัของกลุ่มกจิการรวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรอืคา้งจ่าย

สาํหรบัผูบ้รหิารทีส่าํคญั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 

   วนัท่ี 30 กนัยายน  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 8,388,300  8,328,411  4,194,750  4,487,542  

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 6,008  4,654  2,124  1,525  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 391,591  375,670  192,770  205,353  

รวม 8,785,899  8,708,735  4,389,644  4,694,420  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 

   วนัท่ี 30 กนัยายน  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 25,903,637 24,091,819 14,033,087 12,827,250 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 18,518 14,636 6,876 4,733 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,274,056 1,127,008 677,594 616,059 

รวม 27,196,211 25,233,463 14,717,557 13,448,042 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าบรกิารตามสญัญาจา้งบรกิาร

ในอาคารสาํนกังานทีต่อ้งจ่ายในภายหน้า มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 832,704 1,840,272 197,462 560,489 

เกนิกวา่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 81,010 351,910 - - 

รวม 913,714 2,192,182 197,462 560,489 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิสําหรบั 

คํ้าประกนัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของกลุ่มกจิการดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบแล้ว 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หนงัสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิ 25,404,877 14,519,388 18,055,338 12,045,840 

 

22 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน 

 

เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งทําหนังสอืคํ้าประกนัการให้บรกิารแก่ลูกคา้กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง โดยใช ้

เงนิฝากธนาคารเป็นหลกัประกนัจาํนวน 2,482,400 บาท 
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