
บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลของบรษิทั ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึ 
งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบ เขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่วา่จะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
รจนำถ  ปัญญำธนำนุศำสตร ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8435 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 107,127,620 159,447,003 70,954,863 124,043,657
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 8 153,426,931 137,408,539 85,092,983 66,479,862
ลกูหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิาร
ทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 9.1 186,384,873 126,915,398 118,817,635 84,794,991

คา่สทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรจ์า่ยลว่งหน้า 10.1 125,100,441 61,544,098 110,065,634 41,896,424

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - - 500,000
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12,139,050 3,782,136 11,238,086 2,901,645

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 584,178,915 489,097,174 396,169,201 320,616,579

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 11 22,600,250 14,741,000 15,250,250 9,050,250
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 12.1 - - 281,930,680 281,930,680
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 12.2 9,760,345 9,978,960 9,999,960 9,999,960
อุปกรณ์ สทุธิ 13 2,986,076 3,201,933 2,912,291 3,115,512
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 14 5,644,307 4,100,468 4,435,816 2,818,443
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 15 9,279,601 9,505,426 2,893,282 2,883,120
คา่ความนิยม 251,715,393 251,715,393 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 3,520,313 3,146,188 1,347,481 1,312,960
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 14,042,221 11,510,139 13,154,825 10,677,402

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 319,548,506 307,899,507 331,924,585 321,788,327

รวมสินทรพัย ์ 903,727,421 796,996,681 728,093,786 642,404,906

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ   _____________________________________      กรรมการ   _______________________________________

2



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 16 83,139,348 86,006,448 44,041,045 44,816,784

รายไดร้บัลว่งหน้าสว่นทีจ่ะรบัรู้

เป็นรายไดภ้ายในหน่ึงปี 10.2 168,098,055 91,880,566 144,073,560 64,898,456

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 17 1,467,768 741,417 1,263,562 539,397

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย 7,319,515 3,288,073 - -

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ - 586,633 - 586,633

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 10,280,251 12,887,558 7,103,222 6,798,248

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 270,304,937 195,390,695 196,481,389 117,639,518

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เจา้หน้ีคา่ซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 7 20,889,641 20,605,903 20,889,641 20,605,903

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 17 3,557,090 2,669,681 2,888,985 1,949,698

รายไดร้บัลว่งหน้า 10.2 2,556,637 2,356,049 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23,881,236 22,025,272 8,030,160 7,293,161

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 50,884,604 47,656,905 31,808,786 29,848,762

รวมหน้ีสิน 321,189,541 243,047,600 228,290,175 147,488,280

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 100,000,000 หุน้ 

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

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้

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

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 141,265,654 113,775,080 60,223,611 55,336,626

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 580,845,654 553,355,080 499,803,611 494,916,626

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 1,692,226 594,001 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 582,537,880 553,949,081 499,803,611 494,916,626

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 903,727,421 796,996,681 728,093,786 642,404,906

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได ้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 70,309,807 59,434,406 55,064,109 48,677,528
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 138,636,697 91,773,939 65,353,925 43,557,206
รายไดจ้ากการขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 10,121,228 687,583 - -

รายไดอ้ื่น 3,555,436 1,612 4,623,790 1,606,575

รวมรายได้ 222,623,168 151,897,540 125,041,824 93,841,309

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 59,713,157 48,683,431 48,401,817 40,253,346
ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 93,354,633 64,587,309 52,746,392 31,205,108
ตน้ทุนขายสทิธใินการใชใ้บอนุญาตการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 7,783,699 603,679 - -

คา่ใชจ้่ายในการขาย 10,366,729 9,430,545 5,610,072 5,401,037
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 15,871,133 14,761,560 12,294,778 12,811,614
กําไรสทุธจิากอตัราแลกเปลีย่น (489,095) (212,353) (457,288) (169,449)
สว่นแบ่งขาดทุนในการรว่มคา้ 12.2 218,615 - - -

รวมค่าใช้จ่าย 186,818,871 137,854,171 118,595,771 89,501,656

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 35,804,297 14,043,369 6,446,053 4,339,653
ตน้ทุนทางการเงนิ (359,724) (10,852) (349,963) (10,852)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 35,444,573 14,032,517 6,096,090 4,328,801
ภาษเีงนิได้ 18 (6,855,774) (2,673,618) (1,209,105) (855,181)

กาํไรสาํหรบังวด 28,588,799 11,358,899 4,886,985 3,473,620
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด สทุธิจากภาษีเงินได้ - - - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 28,588,799 11,358,899 4,886,985 3,473,620

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 27,490,574 11,358,479 4,886,985 3,473,620
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 1,098,225 420 - -

28,588,799 11,358,899 4,886,985 3,473,620

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 27,490,574 11,358,479 4,886,985 3,473,620
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุ 1,098,225 420 - -

28,588,799 11,358,899 4,886,985 3,473,620

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 5 0.27 0.11 0.05 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว ผ ูเ้ป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร บริษทั อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 50,000,000 384,580,000 5,000,000 113,775,080 553,355,080 594,001 553,949,081

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 27,490,574 27,490,574 1,098,225 28,588,799

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 50,000,000 384,580,000 5,000,000 141,265,654 580,845,654 1,692,226 582,537,880

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 11,358,479 11,358,479 420 11,358,899

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรสะสม

6



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว รวม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2565 50,000,000 384,580,000 5,000,000 55,336,626 494,916,626

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 4,886,985 4,886,985

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2565 50,000,000 384,580,000 5,000,000 60,223,611 499,803,611

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - 3,473,620 3,473,620

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

7



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,444,573 14,032,517 6,096,090 4,328,801
รายการปรบัปรงุ
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,14,15 1,136,434 521,239 647,110 332,006
ตน้ทุนทางการเงนิ 359,724 10,852 349,963 10,852
ดอกเบีย้รบั (889) (1,332) (4,901) (40,166)
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,855,964 1,481,057 736,999 818,906
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (472,195) 116,693 (494,630) 148,022
สว่นแบง่ขาดทุนในการรว่มคา้ 12.2 218,615 - - -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน 38,542,226 16,161,026 7,330,631 5,598,421
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ (16,010,576) 7,458,377 (18,605,305) 13,969,332
ลกูหน้ีตามสญัญาใหบ้รกิารทีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (59,469,475) (26,972,862) (34,022,644) (17,133,402)
ค่าสทิธจิากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรจ์า่ยล่วงหน้า (63,556,343) (41,473,547) (68,169,210) (44,731,926)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (4,942,794) (2,245,724) (4,929,364) (3,831,808)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (2,532,082) (1,048,650) (2,477,423) (1,048,650)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ (2,904,028) 487,158 (779,751) (5,356,450)
รายไดร้บัล่วงหน้า 76,418,077 53,676,794 79,175,104 59,743,109
หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (2,607,307) (2,108,314) 304,974 (2,126,800)
จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - (49,666) - (5,938)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (37,062,302) 3,884,592 (42,172,988) 5,075,888
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 889 1,332 11,944 48,066
จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคล (6,612,577) (6,860,942) (4,657,747) (5,460,453)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (43,673,990) (2,975,018) (46,818,791) (336,499)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดจา่ยสทุธสิาํหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ
เพือ่ใชเ้ป็นหลกัประกนั (7,859,250) (1,000,000) (6,200,000) (1,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - 600,000 2,000,000
เงนิสดจา่ยเพือ่เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 19.3 - - (100,000) (1,000,000)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อุปกรณ์ (63,499) (1,763,408) (63,499) (1,763,408)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (194,805) (1,717,134) (27,638) (1,703,336)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,117,554) (4,480,542) (5,791,137) (3,466,744)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

8



บริษทั ไอแอนดไ์อ กร ุป๊ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (366,527) (281,253) (316,835) (281,253)

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (75,985) (10,852) (66,224) (10,852)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (442,512) (292,105) (383,059) (292,105)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สทุธิ (52,234,056) (7,747,665) (52,992,987) (4,095,348)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 159,447,003 158,999,134 124,043,657 140,883,866

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (85,327) 65,245 (95,807) 34,797

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 107,127,620 151,316,714 70,954,863 136,823,315

รายการเพ่ิมเติมกระแสเงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด มดีงัน้ี

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่พิม่ขึน้จากสญัญาเช่า 1,980,287 1,841,350 1,980,287 1,841,350

เจา้หน้ีสาํหรบัการซือ้อุปกรณ์ ณ วนัที ่31 มนีาคม - 108,792 - 108,792

เจา้หน้ีค่าซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 20,889,641 - 20,889,641 -

เงนิปันผลคา้งจา่ย ณ วนัที ่31 มนีาคม 1,999 - 1,999 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยและเป็นบรษิัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 475 อำคำรสิรภิิญโญ ยูนิตเลขที่ 1801 ชัน้ 18  
ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 
 
กำรประกอบกำรธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (รวมเรยีกวำ่ “กลุ่มกจิกำร”) คอื กำรใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบักำรใชแ้ละตดิตัง้ระบบ
คอมพิวเตอร์ กำรขำยและให้ใช้สิทธิในกำรใช้และสนับสนุนเกี่ยวกับใบอนุญำตในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริกำร  
ดำ้นกำรตลำดดจิทิลั 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลนี้แสดงในสกุลเงนิบำท 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ
ส ำหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มกีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิกำร โดยกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร 
 

4 ประมำณกำรทำงบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อกำรน ำนโยบำย
กำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำร 
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5 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักตำมจ ำนวนหุน้
ทีอ่อกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

     
ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน     
สว่นแบ่งก ำไรส ำหรบังวดทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทั )บำท(  27,490,574 11,358,479 4,886,985 3,473,620 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 0.27 0.11 0.05 0.03 
 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงงวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ดงันัน้จงึไม่มี
กำรน ำเสนอก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 
 

6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มกจิกำรทีจ่ดัท ำใหก้บัผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน 
ซึง่พจิำรณำวำ่ คอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ซึง่เป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบักำรจดัสรรทรพัยำกรใหก้บัสว่นงำนและประเมนิผลงำนกำรด ำเนินงำน
ของสว่นงำนด ำเนินงำน โดยวดัมลูคำ่ผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 
 
กลุ่มกจิกำรมสีว่นงำนทีร่ำยงำน 3 ส่วนงำน ซึง่ประกอบดว้ยสว่นงำนโปรแกรมบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ (Salesforce) สว่นงำน
โปรแกรมวำงแผนทรพัยำกร (Oracle) และสว่นงำนใหค้ ำปรกึษำและบรกิำรดำ้นกลยุทธด์จิทิลั 
 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกทีร่ำยงำนแก่คณะกรรมกำรนัน้วดัมลูคำ่ลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคำ่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
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หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

12 

 
ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรของสว่นงำนทีร่ำยงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำนโปรแกรมบริหำร 

จดักำรควำมสมัพนัธ ์
กบัลูกค้ำ (Salesforce) 

 
ส่วนงำนโปรแกรมวำงแผน

ทรพัยำกร (Oracle) 

 
ส่วนงำนให้ค ำปรึกษำและ 
บริกำรด้ำนกลยทุธดิ์จิทลั 

 
 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
 

รวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           

รำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ 55,064,109 48,677,528 15,245,698 10,756,878 - - - - 70,309,807 59,434,406 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 65,353,925 43,557,206 67,172,356 44,460,677 6,910,416 5,157,273 (800,000) (1,401,217) 138,636,697 91,773,939 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใช ้
   โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

 
-    

 
- 

 
10,121,228 

 
687,583 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10,121,228 

 
687,583 

รวมรำยได้ 120,418,034 92,234,734 92,539,282 55,905,138 6,910,416 5,157,273 (800,000) (1,401,217) 219,067,732 151,895,928 
           

ตน้ทุนจำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ (48,401,817) (40,253,346) (11,311,340) (8,430,085) - - - - (59,713,157) (48,683,431) 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร (52,746,392) (31,205,108) (38,963,711) (31,174,156) (2,444,530) (3,703,727) 800,000 1,495,682 (93,354,633) (64,587,309) 
ตน้ทุนขำยสทิธใินกำรใชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์           
   และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ - - (7,783,699) (603,679) - - - - (7,783,699) (603,679) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย (5,610,072) (5,401,037) (4,338,139) (3,897,417) (124,204) (132,091) - - (10,072,415) (9,430,545) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (12,294,778) (12,811,614) (5,947,509) (3,822,108) (855,407) (541,803) 2,932,247 2,413,965 (16,165,447) (14,761,560) 
รวมค่ำใช้จ่ำย (119,053,059) (89,671,105) (68,344,398) (47,927,445) (3,424,141) (4,377,621) 3,732,247 3,909,647 (187,089,351) (138,066,524) 

           

ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 1,364,975 2,563,629 24,194,884 7,977,693 3,486,275 779,652 2,932,247 2,508,430 31,978,381 13,829,404 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (รอ้ยละ) 1 3 26 14 50 15   15 9 
รำยไดอ้ื่น         3,555,436 1,612 
ก ำไรสทุธจิำกอตัรำแลกเปลีย่น         489,095 212,353 
 สว่นแบ่งขำดทุนในกำรรว่มคำ้         (218,615) - 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้         35,804,297 14,043,369 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ         (359,724) (10,852) 
ภำษเีงนิได ้         (6,855,774) (2,673,618) 
ก ำไรส ำหรบังวด         28,588,799 11,358,899 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงำนโปรแกรมบริหำร

จดักำรควำมสมัพนัธ์ 
กบัลูกค้ำ (Salesforce) 

ส่วนงำนโปรแกรมวำงแผน
ทรพัยำกร (Oracle) 

 
ส่วนงำนให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรด้ำนกลยทุธดิ์จิทลั รำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
           
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้           
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) - - 10,121,228 687,583 365,037 - - - 10,486,265 687,583 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 120,418,034 92,234,734 82,418,054 55,217,555 6,545,379 5,157,273 (800,000) (1,401,217) 208,581,467 151,208,345 
รวมรำยได ้ 120,418,034 92,234,734 92,539,282 55,905,138 6,910,416 5,157,273 (800,000) (1,401,217) 219,067,732 151,895,928 
 



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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7 มูลค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึกำรแสดงมลูค่ำยุตธิรรมและมลูค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิในแต่ละประเภทแต่ไมร่วมถงึรำยกำรทีร่ำคำตำมบญัชทีีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
ใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ข้อมูลระดบัชัน้ 
ในกำรวดัมูลค่ำ 

ยติุธรรม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวม 

รำคำตำมบญัชี 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565      
      

หน้ีสิน      
เจำ้หนี้คำ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 3 20,889,641 - - 20,889,641 
รวม  20,889,641 - - 20,889,641 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
หน้ีสิน      
หนี้สนิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ      
   - สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำ      
          ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 2 586,633 - - 586,633 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 3 20,605,903 - - 20,605,903 
รวม  21,192,536 - - 21,192,536 
 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 2 ของสญัญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ ค ำนวณโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน
เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีก่ ำหนดไวใ้นตลำดทีม่กีำรซือ้ขำยคล่อง 
 

เทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำส ำหรบักำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 ของเจำ้หนี้ค่ำซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ค ำนวณโดยใชก้ระแสเงนิสด
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยตำมสญัญำคดิลดด้วยอตัรำคดิลดที่สำมำรถอ้ำงองิได้จำกแหล่งขอ้มูลที่เปิดเผยโดยทัว่ไป ทัง้นี้ เมื่ออตัรำคดิลด
เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1 มูลค่ำยุตธิรรมของเจำ้หนี้ค่ำซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจะลดลง 512,748 บำท และเมื่ออตัรำคดิลดลดลงรอ้ยละ 1 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเจำ้หนี้คำ่ซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจะเพิม่ขึน้ 534,611 บำท 
 

ส ำหรบัมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยต่อไปนี้มีมูลค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีง 
กบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั  

 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
- เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
- เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 

หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ สทุธ ิ 105,328,928 119,328,268 73,642,911 60,088,611 
ลกูหนี้อื่น - กจิกำรอื่น 3,938,724 1,224,516 472,527 613,477 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 100,170 101,891 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรอื่น  38,129,292 12,982,612 4,452,016 2,277,965 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  - - 2,632,372 2,194,918 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 6,029,987 3,873,143 3,792,987  1,203,000  
รวม 153,426,931 137,408,539 85,092,983 66,479,862 
 
ลกูหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 42,869,515 62,583,394 33,585,102 46,864,924 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 52,023,710 45,481,400 34,992,340 9,199,737 
3 - 6 เดอืน 8,487,969 4,460,450 3,137,969 3,690,050 
6 - 12 เดอืน 1,927,500 6,278,724 1,927,500 333,900 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 126,628 630,694 -    - 
 105,435,322 119,434,662 73,642,911 60,088,611 
หกั  ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (106,394) (106,394) -    - 
รวม 105,328,928 119,328,268 73,642,911 60,088,611 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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9 ลกูหน้ีตำมสญัญำให้บริกำรท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็และเจ้ำหน้ีตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 

 
9.1 ลกูหน้ีตำมสญัญำให้บริกำรท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถงึปัจจุบนั 177,997,376 178,924,405 115,337,197 95,064,880 
ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 173,642,859 117,451,921 67,191,584 56,975,121 
ตน้ทุนงำนโครงกำรทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 
   ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 351,640,235 296,376,326 182,528,781 152,040,001 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จำกผูว้ำ่จำ้ง (165,255,362) (169,460,928) (63,711,146) (67,245,010) 
รวม 186,384,873 126,915,398 118,817,635 84,794,991 
 

9.2 เจ้ำหน้ีตำมสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 
 
เจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้จดัประเภทเป็นเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 16 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถงึปัจจุบนั 5,412,029 12,873,275 3,340,459 8,712,575 
ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 6,858,543 11,858,450 3,341,578 8,024,106 
ตน้ทุนงำนโครงกำรทีเ่กดิขึน้ปรบัปรุงดว้ย 
   ก ำไรทีร่บัรูจ้นถงึปัจจุบนั 12,270,572 24,731,725 6,682,037 16,736,681 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จำกผูว้ำ่จำ้ง (15,475,317) (34,384,986) (8,414,000) (18,932,485) 
รวม (3,204,745) (9,653,261) (1,731,963) (2,195,804) 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรไม่มเีงนิประกนัผลงำนคงคำ้ง 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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10 ค่ำสิทธิจำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำและรำยได้รบัล่วงหน้ำ 

 
10.1 ค่ำสิทธิจำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ำยล่วงหน้ำ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำสทิธจิำกกำรให้ใช้ใบอนุญำตกำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จ่ำยล่วงหน้ำส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุด 
วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 61,544,098 41,896,424 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด 123,155,807 116,555,910 
รบัรูเ้ป็นตน้ทุนจำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (59,599,464) (48,386,700) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 125,100,441 110,065,634 

 
10.2 รำยได้รบัล่วงหน้ำ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของรำยไดร้บัล่วงหน้ำส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงัต่อไปนี้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 94,236,615 64,898,456 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด 163,680,116 138,102,152 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหใ้ชใ้บอนุญำตกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (70,309,807) (55,064,109) 
รบัรูเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร (16,952,232) (3,862,939) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 170,654,692 144,073,560 
   
สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรำยไดภ้ำยในหนึ่งปี 168,098,055 144,073,560 
สว่นทีจ่ะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้กนิกวำ่หนึ่งปี 2,556,637 - 
รวมรำยไดร้บัล่วงหน้ำ 170,654,692 144,073,560 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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11 เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรบั     
   - หนงัสอืค ้ำประกนักำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ 19,350,000 10,400,000 12,000,000 5,800,000 
   - วงเงนิสญัญำอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
   - สญัญำใหบ้รกิำรทีท่ ำกบัลกูคำ้ 950,250 2,041,000 950,250 950,250 
รวม 22,600,250 14,741,000 15,250,250 9,050,250 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และกำรรว่มค้ำ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี  31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 31 มีนำคม  31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.1) - - 281,930,680 281,930,680 
เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 12.2) 9,760,345 9,978,960 9,999,960 9,999,960 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและกำรรว่มคำ้ 9,760,345 9,978,960 291,930,640 291,930,640 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศ 

ท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท 
       
บรษิทั ไอซอี ีคอนซลัติง้ จ ำกดั ไทย จ ำหน่ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำร 

   เกีย่วกบัโปรแกรมวำงแผน 
   ทรพัยำกรของ Oracle 

99.997 99.997 245,709,700 245,709,700 

บรษิทั ไอแอนดไ์อ เอก็ซพ์เีรยีนซ ์จ ำกดั ไทย กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบัโปรแกรม 
   ใหบ้รกิำรกลยุทธ ์
   กำรตลำดดจิทิลั 

99.97 99.97 999,700 999,700 

บรษิทั ดจิเินทฟี จ ำกดั ไทย กำรใหบ้รกิำรใหค้ ำปรกึษำ และ 
   จดัแผนงำนและกลยุทธธ์ุรกจิ 

60.00* 60.00* 35,221,280 35,221,280 

     281,930,680 281,930,680 

 
* สญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ก ำหนดโครงสรำ้งบรกิำรจดักำร รวมทัง้กำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำนตอ้งไดร้บั

ควำมเหน็ชอบจำกบรษิทัในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้รอ้ยละ 60 
 
12.2 เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ มดีงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ บำท บำท บำท บำท 
         

บรษิทั ไอแอนดไ์อ 
   เวนเจอร ์จ ำกดั 

ไทย กำรใหบ้รกิำรเกีย่วกบั
ผลติภณัฑท์ำงดำ้น
ดจิทิลัอนิชวัรนัส ์ 
 (Digital Insurance) 

50.00 50.00 9,760,345 9,978,960 9,999,960 9,999,960 

   
  9,760,345 9,978,960 9,999,960 9,999,960 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 9,978,960 9,999,960 
สว่นแบ่งขำดทุน (218,615) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 9,760,345 9,999,960 

 
13 อปุกรณ์ สทุธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของอุปกรณ์ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 3,201,933 3,115,512 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด 63,499 63,499 
คำ่เสือ่มรำคำ (279,356) (266,720) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 2,986,076 2,912,291 
 

14 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ สทุธิ 
 

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 4,100,468 2,818,443 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด 1,980,287 1,980,287 
คำ่เสือ่มรำคำ (436,448) (362,914) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 5,644,307 4,435,816 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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15 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 สินทรพัย ์

ควำมสมัพนัธ ์
ท่ีมีกบัลกูค้ำ 

สิทธิใน
สญัญำท่ี 

ท ำกบัลกูค้ำ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์

ระหวำ่งกำรพฒันำ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,295,423 876,451 3,014,046 4,319,506 9,505,426 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด - - - 194,805 194,805 
โอนสนิทรพัย ์ - - 1,030,387 (1,030,387) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (76,201) (219,113) (125,316) - (420,630) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด  
   (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,219,222 657,338 3,919,117 3,483,924 9,279,601 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์

ระหวำ่งกำรพฒันำ รวม 
 บำท บำท บำท 
    

รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 542,819 2,340,301 2,883,120 
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด - 27,638 27,638  
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (17,476) - (17,476) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 525,343 2,367,939 2,893,282 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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16 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ 26,707,923 19,826,482 5,102,402 650,773 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรอื่น 6,700,930 4,318,901 3,510,321 3,301,675 
 - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุขอ้ 19.2) - - 1,600 - 
เจำ้หนี้ตำมสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (หมำยเหตุขอ้ 9.2) 3,204,745 9,653,261 1,731,963 2,195,804 
โบนสัคำ้งจ่ำย 9,966,515 12,482,939 3,076,618 4,113,617 
ตน้ทุนคำ่บรกิำรคำ้งจ่ำย 34,957,551 35,784,041 28,164,486 31,174,577 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 1,601,684 3,940,824 2,453,655 3,380,338 
รวม 83,139,348 86,006,448 44,041,045 44,816,784 
 

17 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน 
 รวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
รำคำตำมบญัชสีทุธติน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 3,411,098 2,489,095 
กำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด   
เพิม่ขึน้ในระหวำ่งงวด 1,980,287 1,980,287 
ดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 75,985 66,224 
กระแสเงินสด   
กำรจ่ำยช ำระคนืหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (442,512) (383,059) 
รำคำตำมบญัชสีทุธปิลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 5,024,858 4,152,547 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 1,467,768 1,263,562 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 3,557,090 2,888,985 
รวม 5,024,858 4,152,547 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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18 ภำษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 7,229,898 2,968,149 1,243,626 1,010,787 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (374,124) (294,531) (34,521) (155,606) 
รวม 6,855,774 2,673,618 1,209,105 855,181 
 
ในระหว่ำงงวด พ.ศ. 2565 อตัรำภำษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ส ำหรบักลุ่มกจิกำรและบรษิทัคอือตัรำรอ้ยละ 19.34 และรอ้ยละ 19.83 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2564 : อตัรำรอ้ยละ 19.05 และรอ้ยละ 19.76 ตำมล ำดบั) 
 

19 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรค้ำที่เป็นสำระส ำคญัที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันเหล่ำนี้เกิดขึ้น 
เป็นไปตำมประเพณีและเงือ่นไขทำงกำรคำ้ตำมรำคำทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
19.1 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 31 มีนำคม 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัย่อย     
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร - - 2,292,922 1,566,128 
ดอกเบีย้รบั - - 4,901 40,167 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร - - 800,000 1,401,217 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร - - 934,639 847,837 
     
กำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 600,000 - 600,000 - 
รำยไดค้ำ่บรหิำรจดักำร 196,403 - 196,403 - 
ตน้ทุนจำกกำรใหบ้รกิำร 291,286 - 291,286 - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 29,129 - 29,129 - 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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19.2 ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
บริษทัย่อย     
ลกูหนี้อื่น - - 100,170 101,891 
รำยไดค้ำ้งรบั - - 2,632,372 2,194,918 
ตน้ทุนคำ่บรกิำรคำ้งจ่ำย - - 3,607,429 2,360,736 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - - 1,338,573 1,126,106 
เจำ้หนี้อื่น - - 1,600 - 
     
กำรร่วมค้ำ     
ลกูหนี้กำรคำ้ 214,000 - 214,000 - 
ลกูหนี้อื่น - 36,270 - 36,270 
รำยไดค้ำ้งรบั 396,403 - 396,403 - 
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรคำ้งจ่ำย 291,286 - 291,286 - 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 29,129 - 29,129 - 
 

19.3 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - - 500,000 
     
ลกูหน้ีอ่ืน - ดอกเบีย้ค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - - 7,044 

  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 500,000 
กระแสเงินสด  
ใหกู้ย้มื 100,000 
รบัช ำระคนื (600,000) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) - 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นสญัญำกู้ยมืเงนิระยะสัน้ไม่เกนิหนึ่งปีและไม่มหีลกัทรพัยค์ ้ำประกนั จ ำนวน 2 สญัญำ 
โดยมวีงเงนิ 40 ลำ้นบำท ทีอ่ตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 7.50 ต่อปี และวงเงนิ 10 ลำ้นบำท ทีอ่ตัรำดอกเบีย้ MLR ตำมล ำดบั 

 
19.4 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัของกิจกำร 

 
ผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัของกลุ่มกจิกำรรวมถงึกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำที่ในระดบับรหิำรหรอืไม่) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรอืคำ้งจ่ำย
ส ำหรบัผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 31 มีนำคม  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2565 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,293,252 9,565,437 6,459,352 5,726,937 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 7,142 6,504 2,409 2,623 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 533,381 490,875 255,687 292,054 
รวม 11,833,775 10,062,816 6,717,448 6,021,614 

 
  



บริษทั ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 
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20 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัค่ำบรกิำรตำมสญัญำ
จำ้งบรกิำรในอำคำรส ำนกังำนทีต่อ้งจ่ำยในภำยหน้ำ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 3,241,610 3,031,145 926,016 1,081,822 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 877,500 95,200 357,700 95,200 
รวม 4,119,110 3,126,345 1,283,716 1,177,022 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิ
ส ำหรบัค ้ำประกนักำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2565 

ตรวจสอบแล้ว 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 บำท บำท บำท บำท 
     
หนงัสอืค ้ำประกนัทีอ่อกโดยสถำบนักำรเงนิ 60,419,449 36,290,692 44,630,503 23,033,753 
 

21 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2565 ผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหม้กีำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไร
สุทธสิ ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.40 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 40 ล้ำนบำท โดยบรษิัทก ำหนดจ่ำย    
เงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
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