
 

 

ที่ IIG 003/2020 
11 พฤศจิกายน 2563 

 

เรื่อง  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ไตรมาส 3/2563 

 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าสง่การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่าย

จดัการส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ผลการด าเนินงานรวม 

 

 
 
รายได้รวม 
รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยยอดขาย  9  
เดือนแรกของปี 2563 เท่ากบั 385.14 ลา้นบาท และรายไดร้วม 9 เดือนแรกของปี 2562 รวม 251.73 ลา้นบาท โดยรายได้
รวมเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เพิ่มขึน้ 133.41 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 53.0 โดยแบง่เป็นการ
เพิ่มขึน้ของยอดขายและงานบรกิาร 132.03 ลา้นบาทและรายไดอ้ื่น ๆ 1.39 ลา้นบาท 
 
 
 

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ

เพิ่มขึน้

(ลดลง) ร้อยละ

รายไดจ้ากใบอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

 การขายและใหบ้ริการ 382.82 99.4               250.79 99.6               132.03 52.6               

รายไดอ่ื้น 2.33 0.6                 0.94 0.4                 1.39 147.5             

รายได้รวม 385.14 100.0             251.73 100.0             133.41 53.0               

ตน้ทนุขายและบริการ 275.58 71.6               176.02 69.9               99.56 56.6               

ก าไรขั้นต้น  (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 107.24 27.8               74.77 29.7               32.46 43.4               

คา่ใชจ้า่ยในการขายและ บริหาร 63.31 16.4               45.08 17.9               18.22 40.4               

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 46.25 12.0               30.63 12.2               15.63 51.0               
ตน้ทนุทางการเงิน (0.03) (0.0)                (0.16) (0.1)                0.13 (78.9)              

ก าไรก่อนภาษี 46.22 12.0               30.47 12.1               15.75 51.7               

คา่ใชจ้า่ยภาษี (9.30) (2.4)                (7.40) (2.9)                (1.90) (25.6)              

ก าไรสุทธิหลังภาษี 36.92 9.6                 23.07 9.2                 13.85 60.1               



 

 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการใหค้ าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 
เท่ากบั 382.82 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) มีการขยายตวัสงูสดุโดย
เพิ่มขึน้ถึง 60.92 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.3 ธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เพิ่มขึน้ 
59.22 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 77.3 ธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจดัตัง้เพื่อใหบ้รกิารดา้นการตลาดดิจิทลั เติบโต
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยมียอดขายและบริการรวม 13.37 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ 11.89 ลา้นบาทหรือ 800.4% เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ ทางบริษัทมีความมั่นใจว่าการเติบโตของยอดขายและบรกิารจะเป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเน่ือง
ตามแผนกลยทุธข์องบรษิัทที่ตอ้งการใหบ้รกิารแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหแ้ก่ลกูคา้ 
 
ต้นทุนขายและบริการ 
ตน้ทนุขายประกอบดว้ยตน้ทนุจากการขายและการใหบ้ริการใหค้ าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทนุ
ขายและบริการเพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนเดียวกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีต้น้ทนุขายโดยรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 รวม 275.58 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 71.6 และตน้ทนุขายและบริการรวม 9 เดือนแรกของปี 2562 รวม 176.02 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 69.90  เพิ่มขึน้  1.7p.(1.7 point) หรือ 2.4% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอตัราค่าแรงพนกังานที่ปรบั
เพิ่มขึน้เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน อีกทัง้บรษิัทไดร้บังานโครงการส าคญัขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาโครงการเกิน
กว่า 1 ปี บรษิัทจึงไดจ้า้งพนกังานเพิ่มมากขึน้เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัโครงการใหญ่ที่ส  าคญัที่ไดร้บัค าสั่งซือ้แลว้ในช่วง
ตน้ปี 2563 และเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาย การใหบ้ริการติดตัง้ และพฒันาระบบส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ของ Salesforce 
บรษิัทมีความมั่นใจว่าดว้ยการเพิ่มก าลงัคนที่มีความสามารถบรษิัทจะไดป้ระโยชนจ์ากการประหยดัจากขนาด(Economy of 
Scale) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 63.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 16.4 
งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 บรษิัทมียอดค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 45.08 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 17.9 
เพิ่มขึน้ 18.22 ลา้นบาท แต่คิดเป็นอตัราต่อยอดขายลดลงรอ้ยละ 1.5% points ทัง้นีย้อดค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้เป็นค่าใชจ้่ายที่
เกิดครัง้เดียวเน่ืองจากการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลกัทรพัยจ์ านวนประมาณ 8 ลา้นบาท หากไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้ประมาณ 10.22 ลา้นบาท ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการขยายสญัญาณอินเตอรเ์น็ต
และอพัเกรดอุปกรณไ์อที รวมถึงการขยายกิจการเพิ่มจ านวนพนกังานขายและบริหาร ค่าใชจ้่ายในการจดัหาพนกังานและ
ผูบ้รหิาร (Recruitment Fee)และการปรบัเพิ่มคา่สอบบญัชีของกลุม่บรษิัท  
 
ก าไรสุทธิหลังภาษี 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 36.92 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 
9.6 โดยเพิ่มขึน้ 13.85 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 60.1  ทัง้นีบ้รษิัทบนัทกึ
ผลกระทบทางภาษี (ที่คิดเป็นคา่ใชจ้่ายทางภาษีได)้ จากคา่ใชจ้่ายในการจดัสรรหุน้จ านวน 0.9 ลา้นบาท โดยหากไม่รวม



 

 

ผลกระทบตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้บรษิัทจะมีก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้ 14.75 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้เป็น
อตัรารอ้ยละ 63.94 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

 
 
รายได้จากการอนุญาตใหเ้ช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัเพิ่มขึน้จ านวน 
40.29 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.9 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือนแรกปี 2562 จากการที่บรษิัทมีกลุม่ลกูคา้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ

เพิ่มขึ้น

(ลดลง) ร้อยละ

1. รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจดัการ

ความสัมพันธกั์บลูกค้า (CRM)

    1.1 คา่เชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 124.35 32.3               84.06 33.4               40.29 47.9               

    1.2 การบริการใหบ้ริการออกแบบตดิตัง้ พฒันา  

         และดแูล ระบบบริหารความสมัพนัธก์ับลกูคา้
95.91 24.9               69.29 27.5               26.62 38.4               

    1.3 บริการจดัหาบคุลากรทางดา้นระบบงาน

         สารสนเทศ
13.36 3.5                 19.36 7.7                 (6.00) (31.0)              

   รวมรายได้จากธุรกิจด้านบริหารจดัการ

ความสัมพันธกั์บลูกค้า (CRM)
233.62 60.7             172.71 68.6             60.92 35.3             

2. รายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP)

    2.1 คา่เชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์Oracle 27.30 7.1                 14.70 5.8                 12.60 85.7               

    2.2 การบริการใหบ้ริการออกแบบตดิตัง้ พฒันา

และดแูล ระบบบริหารความสมัพนัธก์ับลกูคา้
104.50 27.1               59.11 23.5               45.39 76.8               

    2.3 การขายใบอนญุาต 4.03 1.0                 2.79 1.1                 1.24 44.3               

    รวมรายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP)
135.82 35.3             76.60 30.4             59.22 77.3             

3. รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผน

กลยุทธแ์บรนดแ์ละการตลาดดิจติอล (CEM)

    3.1 การบริการปรึกษาดา้นการวางแผนกลยทุธ์

แบรนดแ์ละการตลาดดจิิตอล
13.37 3.5                 1.49 0.6                 11.89 800.4             

    รวมรายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการ

วางแผนกลยุทธแ์บรนดแ์ละการตลาดดิจติอล 

(CEM)

13.37 3.5               1.49 0.6               11.89 800.4            

4. รายได้อ่ืน 2.33 0.6               0.94 0.4               1.39 147.5            

รายได้รวม 385.14 100.0            251.73 100.0            133.41 53.0             



 

 

ใหม่เพิ่มมากขึน้เช่นบริษัทรายใหญ่ในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย ท าใหร้ายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
 
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) และการ
ให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งาน
แล้ว 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ (CRM) และการใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 
35.47 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 51.2 เม่ือเทียบกบังวด 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยเพิ่มจาก Marketing 
On Cloud and  Digital Marketing ประมาณ 8.85 ลา้นบาท ทัง้นีห้ากไม่รวม Marketing On Cloud and Digital Marketing 
ซึง่ทางบรษิัทจา้งบรษิัทย่อยในการด าเนินการ รายไดจ้ากส่วนงานนีจ้ะเพิ่มขึน้   26.62 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 38.4 จากงวด 9 เดือนแรกปี 2562 ทัง้นีร้ายไดท้ี่เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ ไดล้กูคา้รายใหญ่รายใหม่ในธุรกิจประกนั
ชีวิตและประกนัภยั  
 
รายได้จากธุรกิจใหบ้ริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ 
ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ ปรบัตวัลดลงจ านวน 6 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 31 จากงวด 9 เดือนแรกปี 2562 เน่ืองจากเป็นบรกิารการส่งพนกังานที่มีความรู ้
ความสามารถเขา้ประจ าที่หน่วยงานของลูกคา้ ลูกคา้รายใหญ่ในธุรกิจธนาคารไดช้ะลอการใชบ้ริการดังกล่าวเน่ืองจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID – 19  ส่งผลใหร้ายไดบ้ริษัทในส่วนนีล้ดลง ทัง้นีท้างลกูคา้รายดงักล่าวไดพ้ิจารณา
อนมุตัิใหบ้รษิัทเป็นคู่คา้ที่ผ่านการคดักรองและอนมุตัิ (Appointed Vendors) เขา้ระบบ VENDOR LISTS ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจใหบ้ริษัทในการเขา้เสนองานบริการมากยิ่งขึน้ต่อไป  ในส่วนของลกูคา้ใหม่ที่เป็น Conglomerate ในธุรกิจ
น า้มนัและพลงังานมีการเริ่มเขา้ใชบ้ริการกบับริษัทมากขึน้ บรษิัทมีความมั่นใจว่ายอดรายไดจ้ากการใหบ้ริการในส่วนงานนี้
จะกลบัเขา้มาอย่างตอ่เน่ืองและเพิ่มมากขึน้ตอ่เน่ืองในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นตน้ไป 
 
รายได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้และจากการสนับสนุนการใช้งานระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle และรายได้จาก
การขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 
ส าหรบั 9 เดือนแรกของปี 2563 รายไดร้วมจากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรแ์ละรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่า
ใชง้านระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 13.84 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ  79.13 จาก
งวด 9 เดือนแรกปี 2562 โดยแยกเป็นรายไดจ้ากการขายใบอนญุาตการใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle (On premise) 
เพิ่มขึน้ 1.24 ลา้นบาทหรือเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 44.3 (บริษัทมีการควบรวมกิจการกบับรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากดั 
เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นตวัแทนจ าหน่ายซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle) และรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชง้านระบบ
ซอฟตแ์วร ์(ERP On Cloud) เพิ่มขึน้ 12.60 ลา้นบาทหรือเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ85.70 ทัง้นีบ้ริษัทมีการท าการตลาด
ระบบ ERP On Cloud มากขึน้ทัง้กับลกูคา้ปัจจุบนัและลูกคา้รายใหม่โดยใหบ้ริการอัพเกรดระบบจาก ON PREMISE เป็น 



 

 

ระบบ ON CLOUD ส าหรบัลกูคา้ปัจจุบนั และ เนน้ขายระบบ ERP On Cloudใหแ้ก่ลกูคา้รายใหม่ ซึ่งจะท าใหเ้พิ่มรายไดท้ี่
เกิดขึน้ประจ าอย่างมีนยัส าคญั 
 
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และการให้บริการ
สนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) ภายหลังจากการตดิตัง้ใช้งานแล้ว 
ส าหรบั 9 เดือนแรกปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และ
การใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ ปรบัตวัเพิ่มขึน้
จ านวน 45.39  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 76.8 จากงวด 9 เดือนแรกปี 2562 เน่ืองจากบรษิัทไดล้กูคา้ราย
ใหญ่รายใหม่ในธุรกิจประกนัภยัซึ่งจะสามารถส่งมอบงานการใชร้ะบบ ERP Oracle ใหล้กูคา้ไดใ้นช่วงปลายปี 2563 (บรษิัท
มีการควบรวมกิจการกบับรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากดั เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2562 ตวัแทนจ าหน่ายซอฟตแ์วรร์ะบบOracle) 
อีกทัง้บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากดั เริ่มขายและใหบ้รกิารติดตัง้ระบบ ERP NetSuite เพื่อใหบ้รกิารกลุม่ลกูคา้ในธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง ซึง่เริ่มมีจ านวนลกูคา้เพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองในช่วงปลายปี 2562 และปี 2563   
 

รายได้จากการใหค้ าปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณลู์กค้า และ
การตลาดดจิทิลั   
บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรียนซ ์จ ากัด (บริษัทย่อย) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยประกอบธุรกิจหลกัในการ
บรกิารใหค้ าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้การตลาดดิจิทลั  ส าหรบั
งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีรายไดจ้ากการใหค้ าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณ์
ลูกคา้ จ านวน 13.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 800.4 เม่ือเทียบกับปีก่อนหนา้ ทั้งนีห้ากไม่รวมรายไดท้ี่
ท  างานใหก้บัลกูคา้ผ่านการท าสญัญากบับริษัทแม่จ านวน 8.85 ลา้นบาท บริษัทมีรายไดส้ทุธิส่วนงานการสื่อสารการตลาด
ดิจิทลั จ านวน 4.52  ลา้นบาท  
 

รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกิดขึน้ไมป่ระจ า 

 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจดัการ

ความสัมพันธกั์บลูกค้า (CRM)

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ

รายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ า 147.15 63.0               112.43 65.1               34.72 30.9               

รายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ า 86.47 37.0               60.28 34.9               26.19 43.5               

รวมรายได้ทัง้หมด 233.62 100.0            172.71 100.0            60.92 35.3             

รายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองคก์ร 

(ERP)

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ

รายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ า 42.79 31.5               28.52 37.2               14.27 50.0               

รายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ า 93.04 68.5               48.08 62.8               44.95 93.5               

รวมรายได้ทัง้หมด 135.82 100.0            76.60 100.0            59.22 77.3             



 

 

 

 
 
รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกิดขึน้ไม่ประจ า 
บริษัทมีรายไดร้วมที่เกิดขึน้ประจ ามีสดัส่วนสงูขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ โดยกลุ่ม
บริษัทมีรายไดร้วมสงูขึน้ 48.99 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 34.8 ซึ่งเกิดจากบริษัทไดล้กูคา้รายใหญ่รายใหม่ในธุรกิจ
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัย รวมถึงลูกคา้รายเดิมรายใหญ่ไดมี้การเพิ่มจ านวนผูใ้ชง้านจากการควบรวมกิจการ ทาง
บรษิัทมีความมั่นใจในสดัส่วนรายไดป้ระจ าที่จะมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองทกุปี 
บรษิัทมีรายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ าเติบโตสงูขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้โดยกลุ่มบริษัทมี
รายไดร้วมสงูขึน้ 83.03 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 75.6 ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองจากการที่บริษัทไดร้บัโครงการส าคญัจาก
ลกูคา้รายใหญ่รายใหม่ ซึง่มีมลูค่าสงูและมีแผนในการขึน้ระบบภายในสิน้ปี 2563 ทัง้นีจ้ะน าไปสูก่ารเพิ่มยอดรายไดท้ี่เกิดขึน้
ประจ าในการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาเม่ืองานโครงการด าเนินการขึน้ระบบเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากธุรกิจทีป่รึกษาด้านการวางแผนกล

ยุทธแ์บรนดแ์ละการตลาดดิจติอล (CEM)

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ

รายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ า 13.37 100.0             1.49 100.0             11.89 800.4             

รวมรายได้ทัง้หมด 13.37 100.0            1.49 100.0            11.89 800.4            

รายได้รวม

ม.ค. - ก.ย. 

2563 ร้อยละ

ม.ค. - ก.ย. 

2562 ร้อยละ เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ

รายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ า 189.94 49.6               140.95 56.2               48.99 34.8               

รายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ า 192.88 50.4               109.84 43.8               83.03 75.6               

รวมรายได้ทัง้หมด 382.82 100.0            250.79 100.0            132.03 52.6             



 

 

ฐานะทางการเงนิ 

 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 643.55 ลา้น
บาท และ 443.14 ลา้นบาทตามล าดับ ซึ่งสินทรพัยห์มุนเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย ลูกหนี้
การคา้และลกูหนีอ้ื่น และค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้เป็นหลกั ซึ่งเป็นไปตาม
ลกัษณะของธุรกิจที่ปรกึษาดา้นดิจิทลัและเทคโนโลยี และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ 
ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกิจการโดยการเขา้ซือ้หุน้ของ บรษิัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยเม่ือวนัที่ 
27 มีนาคม 2562 ทางบริษัทจะมีการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีด้ว้ยการเติบโตของธุรกิจและผล
ประกอบการที่ดีรวมถึงกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึน้ แสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันัน้
บรษิัทมีความมั่นใจวา่จะไม่ไดร้บัผลกระทบขาดทนุจากการทดสอบการดอ้ยคา่ 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ180.46 ลา้น
บาท และ 144.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 28.03 และรอ้ยละ 32.69 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั หนีส้ินหมนุเวียนส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย รายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้ริการสนบัสนุน
การบ ารุงรกัษาระบบรบัล่วงหนา้ส่วนที่จะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายในหนึ่งปี เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ซึ่งเป็นหนี้สินหมนุเวียนที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการใชว้งเงินเครดิตเบิกเกินบญัชีและไม่มีการกูยื้ม
เงินจากสถาบนัการเงินในปี 2563 ส าหรบัหนีส้ินไม่หมนุเวียนทัง้หมด ไดแ้ก่ หนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิ รายไดร้บัล่วงหนา้ใน
ส่วนที่จะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี และภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (TAS19) 

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่

30 ก.ย. 2563 ร้อยละ

ณ วันที่

31 ธ.ค. 2562 ร้อยละ เพิ่มขึน้ (ลดลง) ร้อยละ

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 198.27 30.8               34.69 7.8                 163.58 471.5             

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 64.29 10.0               105.71 23.9               (41.42) (39.2)              

ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 57.73 9.0                 22.65 5.1                 35.08 154.9             

คา่ลิขสิทธ์ิจา่ยลว่งหนา้ 80.71 12.5               36.16 8.2                 44.55 123.2             

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 3.76 0.6                 1.62 0.4                 2.14 131.9             

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 238.79 37.1               242.31 54.7               (3.52) (1.5)                

รวมสินทรัพย์ 643.55 100.0            443.14 100.0            200.41 45.2             

หนีสิ้น

หนีส้ินหมนุเวียน 160.56 24.9               127.26 28.7               33.30 26.2               

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 19.91 3.1                 17.60 4.0                 2.31 13.1               

รวมหนีสิ้น 180.46 28.0             144.85 32.7             35.61 24.6             

ส่วนของผู้ถือหุน้ 463.08 72.0             298.28 67.3             164.80 55.2             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 643.55 100.0            443.14 100.0            200.41 45.2             



 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ส่วนของเจา้ของรวมเท่ากบั 463.08 ลา้นบาท และ 
298.28 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 71.96 และรอ้ยละ 67.31 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั  

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของก าไรสะสมรวมที่ยงั
ไม่ไดจ้ดัสรรเท่ากบั 23.50 ลา้นบาท และ 21.32 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 

งบกระแสเงนิสด 

 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจาก
กิจกรรมการด าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2563 จ านวน 37.14 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.66 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบังวด 9 เดือน
ของปี 2562 ทัง้นีส้ถานะการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งเป็นผลมาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย การบริหาร
จดัการลกูหนีท้ี่มีประสิทธิภาพรวมถึงการบรหิารเครดิตกบัทางเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ๆ 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
บรษิัทและบรษิัทย่อยฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปสทุธิในกิจกรรมลงทนุ ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 จ านวน 2.49 ลา้นบาท เป็นเงิน
ฝากเพื่อวางค า้ประกนัวงเงินหนงัสือค า้ประกนั ที่ธนาคารออกใหล้กูคา้ 25% ของวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิจากธนาคาร เป็นจ านวน
เงินรวม 1.95 ลา้นบาทและเงินจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยจ์ านวน 0.54 ลา้นบาท 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
บริษัทและบริษัทย่อยฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ณ สิน้เดือนกันยายน 2563 จ านวน 126.98 ลา้นบาท 
เทียบกับสิน้เดือนกันยายน 2562 มียอดกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน -9.5 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสทุธิที่
ไดร้บัจากการระดมทนุ (IPO) เป็นจ านวนเงิน 160.46 ลา้นบาท เงินสดเพื่อช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า รวมตน้ทนุทางการเงิน 
ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16จ านวน 0.48 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 33 ลา้นบาท  

หน่วย : ล้านบาท

ม.ค. - ก.ย. 

2563

ม.ค. - ก.ย. 

2562

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 37.14 22.48

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (2.49) 12.34

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 126.98 (9.47)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 161.63 25.35



 

 

ทัง้นีห้ลงัจากการระดมทุน (IPO) บริษัทมีกระแสเงินสดหมนุเวียนเพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานและขยายกิจการรวมทัง้
ลงทนุในโครงการใหม่ๆที่จะเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่กิจการอย่างเป็นสาระส าคญั โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีหรือสินเช่ือ
เงินกูยื้มจากทางธนาคาร 
 
 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน)์ 
 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 


