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24 กมุภาพนัธ ์2564 
 
เรื่อง  การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2563 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการส าหรบั ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ผลการด าเนินงานรวม 
หน่วย : ลา้นบาท 

  2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

รายไดจ้ากใบอนญุาตการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร ์การขายและใหบ้ริการ 394.70 99.7 549.54 99.4 154.85 39.2 

รายไดอ้ื่น 1.31 0.3 3.57 0.6 2.26 173.0 

รายได้รวม 396.00 100.0 553.11 100.0 157.10 39.7 

ตน้ทุนขายและบริการ  269.25 68.0 391.26 70.7 122.01 45.3 

ก าไรขั้นต้น  (ไม่รวมรายได้อื่น)  125.45 31.7 158.28 28.6 32.83 26.2 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ บริหาร 67.62 17.1 83.21 15.1 15.74 23.1 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 59.13 14.9 78.64 14.2 19.36 33.0 

ตน้ทุนทางการเงิน (0.16) (0.0) (0.05) (0.0) 0.11 (70.8) 

ก าไรก่อนภาษี 58.98 14.9 78.59 14.2 19.47 33.0 

ค่าใชจ้่ายภาษี  (12.89) (3.3) (15.82) (2.9) (2.90) (22.7) 

ก าไรสุทธิหลังภาษี  46.08 11.6 62.77 11.3 16.57 36.2 

หมายเหตุ : ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด จึงท าใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 
จ ากดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
 



 

 

รายได้รวม 

รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยยอดขาย 
รวมของปี 2563 เท่ากับ 553.11 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 157.10 ลา้นบาทหรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.7 (ปี 2562: 
396.00 ลา้นบาท) โดยแบ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของยอดขายและงานบรกิาร 154.85 ลา้นบาทและรายไดอ้ื่น ๆ 2.26 ลา้นบาท 
 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาตดิตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัปี 2563 เท่ากบั 549.54 ลา้นบาท 
โดยรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM) มีการขยายตัวสูงสุดโดยเพิ่มขึน้ถึง 98.72 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.1 ธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เพิ่มขึน้ 47.11 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.2 ธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มจดัตัง้เพื่อใหบ้รกิารดา้นการตลาดดิจิทลั เติบโตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
โดยมียอดขายและบรกิารรวม 20.44 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ 16.72 ลา้นบาท หรือ 449.4% ทางบรษิัทฯ มีความมั่นใจว่าการเติบโต
ของยอดขายและบรกิารจะเป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตามแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ ที่ตอ้งการใหบ้รกิารแบบครบวงจรเพื่อ
เพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหแ้ก่ลกูคา้ 
 
ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายประกอบดว้ยตน้ทุนจากการขายและการใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทนุ
ขายและบรกิารเพิ่มขึน้เป็นสดัส่วนเดียวกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีต้น้ทนุขายโดยรวมของปี 2563 รวม 391.26 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 70.7 (ปี 2562: 269.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 68.0)  เพิ่มขึน้  2.7p.(2.7% points) ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับอัตราค่าแรงพนักงานที่ปรบัเพิ่มขึน้เพื่อใหส้ามารถแข่งขันไดใ้นตลาดแรงงาน อีกทั้งบริษัทฯ ไดร้บังาน
โครงการส าคญัขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาโครงการเกินกว่า 1 ปี บริษัทฯ จึงไดจ้า้งพนกังานเพิ่มมากขึน้เพื่อเตรียมความพรอ้ม
ส าหรบัโครงการใหญ่ที่ส  าคญัที่ไดร้บัค าสั่งซือ้แลว้ในช่วงตน้ปี 2563 และเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาย การใหบ้ริการติดตัง้ 
และพัฒนาระบบส าหรบัผลิตภัณฑใ์หม่ในส่วนงานธุรกิจดา้นการวิเคราะหแ์ละจัดการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & 
Management) บรษิัทฯ มีความมั่นใจวา่ดว้ยการเพิ่มก าลงัคนท่ีมีความสามารถ บรษิัทฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการประหยดัจาก
ขนาดธุรกิจที่เติบโต (Economy of Scale) 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 83.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 15.0 (ปี 2562: 67.62 ลา้น
บาท ร้อยละ 17.1) เพิ่มขึน้ 15.59 ล้านบาท แต่คิดเป็นอัตราต่อยอดขายลดลงร้อยละ 2.1p.(2.1% points) ทั้งนี ้ ยอด
ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้เป็นค่าใชจ้่ายที่เกิดครัง้เดียวเนื่องจากการเตรียมตวัเขา้ตลาดหลกัทรพัยจ์ านวนประมาณ 8 ลา้นบาท หาก
ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ครัง้เดียว ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ประมาณ  7.59 ลา้นบาท ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เกิด
จากการขยายสญัญาณอินเตอรเ์น็ตและอพัเกรดอุปกรณไ์อที รวมถึงการขยายกิจการเพิ่มจ านวนพนกังานขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายในการจดัหาพนกังานและผูบ้รหิาร (Recruitment Fee) และการปรบัเพิ่มค่าสอบบญัชีของกลุ่มบรษิัท  



 

 

ก าไรสุทธิหลังภาษี 

ปี 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 62.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 11.3 โดยเพิ่มขึน้ 16.69 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 36.2 ทัง้นี ้บรษิัทฯ บนัทึกผลกระทบทางภาษี (ที่คดิเป็น
ค่าใชจ้า่ยทางภาษีได)้ จากค่าใชจ้่ายในการจดัสรรหุน้จ านวน 0.9 ลา้นบาท โดยหากไม่รวมผลกระทบตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้บรษิัทฯ จะมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 17.59 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้เป็นอตัรารอ้ยละ 37.9 เมื่อเทยีบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
1. รายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 
      

    1.1 ค่าเช่าใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 115.16 29.1 172.73 31.2 57.57 50.0 

    1.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันา และดแูลระบบ 103.90 26.2 145.05 26.2 41.15 39.6 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ
ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) 

219.06 55.3 317.78 57.5 98.72 45.1 

2. รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผนทรัพยากร
องคก์ร (ERP) 

      

    2.1 ค่าเช่าใชแ้ละการสนบัสนุนการใชง้านซอฟตแ์วร ์Oracle 23.27 5.9 39.92 7.2 16.66 71.6 

    2.2 การใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันา และดแูลระบบ 113.24 28.6 149.75 27.1 36.51 32.2 

    2.3 การขายใบอนญุาต 9.61 2.4 3.56 0.6 (6.05) (63.0) 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
(ERP) 

146.12 36.9 193.24 35.0 47.11 32.2 

3. รายได้จากบริการทีป่รึกษาด้านการวางแผนกล
ยุทธแ์บรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณ์
ลูกค้า (CEM) และการตลาดดิจิทัล 

3.72 0.9 20.44 3.7 16.72 449.5 

4. รายได้จากบริการจัดหาบุคลากรทางด้าน
ระบบงานสารสนเทศ 

25.79 6.5 18.08 3.3 (7.71) (29.9) 

5. รายได้อื่น 1.31 0.3 3.57 0.6 2.26 173.0 

รายได้รวม 396.00 100.0 553.11 100.0 157.10 39.7 

หมายเหตุ : ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด จึงท าใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 
จ ากดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 



 

 

รายได้จากการเช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 

ปี 2563 รายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัเพิ่มขึน้จ านวน 57.57 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.0 เมื่อเทียบกบัปี 2562 จากการท่ีบรษิัทฯ มีกลุ่มลกูคา้ใหม่เพิ่มมากขึน้ เช่นบรษิัทรายใหญ่ใน
ธุรกิจประกนัชีวิตและธุรกิจประกนัภยั ท าใหร้ายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพิม่
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
 
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ

ความสัมพันธก์ับลูกค้า (CRM) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว 

ปี 2563 รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้ง  พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ
ความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 41.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.6 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 โดยมีสดัส่วนจากการใหบ้ริการติดตัง้และพฒันาระบบส าหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ในส่วนงานธุรกิจดา้นการวิเคราะห์
จดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (Data Analytics& Management) จ านวน 1.63 ลา้นบาท จากการใหบ้ริการแก่ลกูคา้กลุ่มแรก ซึ่งอยู่
ในกลุ่มธุรกิจพลงังานและธุรกิจโรงพยาบาล เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา 
 
รายได้จากการเช่าใช้และการสนับสนุนการใช้งานและรายได้จากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle 

ปี 2563 รายไดจ้ากการเช่าใช ้(Subscription) การบ ารุงรกัษา (Maintenance) และรายไดจ้ากการขายใบอนุญาต (License) การใช้
ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 10.60 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ  32.2 จากปี 2562 (บรษิัท
ฯ มีการควบรวมกิจการกับบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายซอฟตแ์วรจ์ากทาง 
Oracle) โดยแยกเป็นรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชง้านระบบซอฟตแ์วร ์(ERP On Cloud) เพิ่มขึน้ 16.66 ลา้นบาทหรือเป็นอตัรา
การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 71.6 หักลบกับรายไดจ้ากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Oracle (On Premise) ที่ลดลง 
6.05 ลา้นบาท ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีการท าการตลาดระบบ ERP On Cloud มากขึน้ทัง้กบัลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้รายใหม่โดยใหบ้ริการ
อพัเกรดระบบจาก On Premise เป็น ระบบ On Cloud ส าหรบัลกูคา้ปัจจุบัน และเนน้ขายระบบ ERP On Cloud ใหแ้ก่ลกูคา้ราย
ใหม่ ซึ่งจะท าใหเ้พิ่มรายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ าอย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้บรษิัทฯ มีการพฒันาซอฟตแ์วร ์E-Tax program บน Cloud เพื่อ
ให้บริการเสริมแก่ลูกคา้ในการน าสง E-Tax Invoice, E-Receipt กับกรมสรรพากร ซึ่งโปรแกรม E-Tax สามารถใช้ไดก้ับระบบ 
Oracle และระบบซอฟตแ์วร ์ERP อื่นๆ สรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ าจากการใหเ้ช่าใชก้บัลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้
ใหม่ รวมถึง Non-Oracle Users ในอนาคต  
 
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผนทรัพยากร

องคก์ร (ERP) ภายหลังจากการติดตั้งใช้งานแล้ว 

ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
(ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 36.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.2 จากปี 



 

 

2562 เนื่องจากบรษิัทฯ ไดล้กูคา้รายใหม่ซึ่งเป็นรายใหญ่ในธุรกิจประกันภยั อีกทัง้มีการใหบ้รกิารติดตัง้ระบบ ERP NetSuite บน 
Cloud เพื่อใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้ในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งเริ่มมีจ านวนลกูคา้เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงปลายปี 
2562 และปี 2563   
 
รายได้จากการให้ค าปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า และ

การตลาดดิจิทัล   

บริษัท ไอแอนดไ์อ เอ็กซพ์ีเรียนซ ์จ ากัด (บริษัทย่อย) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยประกอบธุรกิจหลักในการ
บรกิารใหค้  าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ รวมทัง้การตลาดดิจิทลั ส าหรบั
ปี 2563 มีรายไดจ้ากการใหค้  าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธด์า้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้จ านวน 20.44 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 449.40 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้  
 
รายได้จากธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ 

ปี 2563 รายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศปรบัตัวลดลงจ านวน 7.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราการลดลงรอ้ยละ 29.9 จากปี 2562 เนื่องจากเป็นบรกิารการส่งพนกังานเขา้ไปนั่งท างานท่ีสถานประกอบการของลกูค้า 
ซึ่งลูกคา้ส่วนใหญ่ไดช้ะลอการใชบ้ริการดงักล่าว เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID – 19  ส่งผลใหร้ายได้
บรษิัทฯ ในส่วนนีล้ดลง อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ไดล้กูคา้ใหม่ที่เป็น Conglomerate ในธุรกิจน า้มนัและพลงังานมีการเริ่มเขา้ใช้
บรกิาร ทัง้นีบ้รษิัทฯ มีความมั่นใจว่ายอดรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในส่วนงานนีจ้ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติในปี 2564 นี ้
 
 

รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกดิขึน้ไม่ประจ า 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
รายไดท่ี้เกิดขึน้ประจ า 127.94 58.4 185.66 58.4 57.72 45.1 
รายไดท่ี้เกิดขึน้ไม่ประจ า 91.12 41.6 132.13 41.6 41.00 45.0 

รวมรายได้ทัง้หมด 219.06 100.0 317.78 100.0 98.72 45.1 
       

รายได้จากธุรกิจด้านวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
(ERP) 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

รายไดท่ี้เกิดขึน้ประจ า 41.75 28.6 57.91 30.0 16.16 38.7 

รายไดท่ี้เกิดขึน้ไม่ประจ า 104.37 71.4 135.33 70.0 30.96 29.7 
รวมรายได้ทัง้หมด 146.12 100.0 193.24 100.0 47.11 32.2 

  
    

   



 

 

รายได้จากบริการทีป่รึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์
แบรนด ์การสร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า 
(CEM) และการตลาดดิจิทัล 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
รายไดท่ี้เกิดขึน้ไม่ประจ า 3.72 100.0 20.44 100.0 16.72 449.5 
รวมรายได้ทัง้หมด 3.72 100.0 20.44 100.0 16.72 449.5 
       

รายได้จากการบริการจัดหาบุคลากรทางด้าน
ระบบงานสารสนเทศ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
รายไดท่ี้เกิดขึน้ประจ า 25.79 100.0 18.08 100.0 (7.71) (29.9) 
รวมรายได้ทัง้หมด 25.79 100.0 18.08 100.0 (7.71) (29.9) 
       

รายได้รวม 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
รายไดท่ี้เกิดขึน้ประจ า 195.48 49.5 261.65 47.6 66.16 33.8 

รายไดท่ี้เกิดขึน้ไม่ประจ า 199.22 50.5 287.90 52.4 88.68 44.5 
รวมรายได้ทัง้หมด 394.70 100.0 549.54 100.0 154.85 39.2 

หมายเหตุ : ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด จึงท าใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 
จ ากดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกิดขึน้ไม่ประจ า 

บรษิัทฯ มีสดัส่วนรายไดร้วมที่เกิดขึน้ประจ าลดลงจากรอ้ยละ 49.5 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 47.6 ในปี 2563 ในขณะท่ีรายไดท้ี่
เกิดขึน้ไม่ประจ าเพิ่มขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 52.4 จากรอ้ยละ 50.5 การเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบของรายได ้ระหว่างรายไดท้ี่
เกิดขึน้ประจ าและไม่ประจ า มีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบรษิทัฯ มีรายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่ประจ าจากธุรกิจที่ปรกึษาดา้นการวางแผน
กลยุทธ์แบรนดแ์ละการตลาดดิจิทัล (CEM) เพิ่มขึน้16.72 ลา้นบาท หักกลบกับการลดลงของรายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ าจาก
บรกิารจดัหาบคุลากรทางดา้นระบบงานสารสนเทศ 7.71 ลา้นบาท รายไดร้วมทัง้ที่เกิดขึน้ประจ าและเกิดขึน้ไม่ประจ าเพิ่มขึน้
จากปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 33.8 และรอ้ยละ 44.5 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฐานะทางการเงนิ 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2562 ร้อยละ 

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2563 ร้อยละ 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) ร้อยละ 

สินทรัพย ์             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34.69 7.8 159.00 25.1 124.31 358.3 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 105.71 23.9 88.88 14.0 (16.83) (15.9) 

ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้ริการท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 22.65 5.1 80.24 12.7 57.59 254.3 
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหนา้ 36.16 8.2 54.85 8.7 18.69 51.7 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.62 0.4 3.72 0.6 2.10 129.3 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 242.31 54.7 247.23 39.0 4.93 2.0 
รวมสินทรัพย ์ 443.14 100.0 633.91 100.0 190.78 43.1 

              

หนีส้ิน             
หนีส้ินหมนุเวียน  127.26 28.7 124.10 19.6 (3.15) (2.5) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 17.60 4.0 22.08 3.5 4.49 25.5 
รวมหนีส้ิน 144.85 32.7 146.19 23.1 1.33 0.9 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 298.28 67.3 487.73 76.9 189.44 63.5 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 443.14 100.0 633.91 100.0 190.78 43.1 

หมายเหตุ : ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้หุน้ของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด จึงท าใหข้อ้มลูทางการเงินของ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ 
จ ากดั จะปรากฎในขอ้มลูทางการเงินรวมตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 633.91 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 190.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43.1 เนื่องจาก
การเพิ่มขึน้ของเงินสดและลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้รกิารที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 124.31 
ลา้นบาทจากเงินสดที่ไดร้บัจากการระดมทุน (IPO) เป็นจ านวนเงิน 160.46 ลา้นบาท และลกูหนีต้ามสญัญาให้บริการที่ยัง
ไม่ไดเ้รียกเก็บเพิ่มขึน้ 57.59 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการ
รวมกิจการโดยการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท ไอซีอี คอนซลัติง้ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2562 ทางบริษัทฯ จะมี
การทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีด้ว้ยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการท่ีดีรวมถึงกระแสเงินสด
ที่เพิ่มมากขึน้ แสดงถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ดงันัน้บรษิัทฯ ไม่มีผลกระทบขาดทนุจากการ
ทดสอบการดอ้ยค่าปี 2563 
 
 



 

 

หนีส้ินรวม 

หนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 146.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562  (ปี 2562 : หนีสิ้นรวม 144.85 ลา้นบาท) 
1.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.9 หนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบดว้ย รายไดจ้ากการ
อนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้รกิารสนบัสนนุการบ ารุงรกัษาระบบรบัล่วงหนา้ส่วนที่จะรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายใน
หน่ึงปี เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ซึ่งเป็นหนีสิ้นหมนุเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีการใช้
วงเงินเครดิตเบิกเกินบญัชีและไม่มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในปี 2563 ส าหรบัหนีสิ้นไม่หมนุเวียนทัง้หมดไดแ้ก่ หนีสิ้น
ตามสญัญาเช่าสทุธิ รายไดร้บัล่วงหนา้ในส่วนที่จะรบัรูเ้ป็นรายไดใ้นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีและภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน (TAS19) 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 487.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 189.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63.5 
จากการระดมทุน (IPO) ท าใหม้ลูค่าหุน้สามญัที่ไดร้บัช าระแลว้ และส่วนเกินมลูค่าหุน้เพิ่มขึน้ รวมเป็นจ านวน 161.37 ลา้น
บาท และจากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงาน 
 
 

งบกระแสเงนิสด 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ม.ค. - ธ.ค. 2562 ม.ค. - ธ.ค. 2563 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 46.86 8.03 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 12.24 (10.53) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (31.97) 126.80 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ สุทธ ิ 27.13 124.31 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 8.03 ลา้นบาท ลดลง 38.83 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับปี 
2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งมอบงานโครงการและออกใบเรียกเก็บเงินจากลูกคา้จ านวนมากในช่วงไตรมาสสุดท้า ย 
โดยเฉพาะเดือนสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งจะได้รับช าระเงินตามเครดิตเทอมในปี 2564 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้
ความส าคญักบัการบรหิารจดัการลกูหนีท้ี่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบรหิารเครดิตกบัทางเจา้หนีก้ารคา้ 
 
 
 



 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั (10.53) ลา้นบาท เป็นเงินฝากเพื่อวางค า้ประกนัวงเงนิเครดติ
สญัญาค า้ประกนักบัธนาคาร 2 แห่ง เป็นจ านวนเงินรวม 8.6 ลา้นบาทและเงินจ่ายเพื่อซือ้สินทรพัยจ์ านวน 1.93 ลา้นบาท 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดจากการหาเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับจ านวน 126.80 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสทุธิที่ไดร้บัจากการ
ระดมทุน (IPO) เป็นจ านวนเงิน 160.46 ล้านบาท เงินสดเพื่อช าระหนี ้สินตามสัญญาเช่า รวมต้นทุนทางการเงิน ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 จ านวน 0.66 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 33 ลา้นบาท ทัง้นี ้หลงัจาก
การระดมทนุ (IPO) บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดหมนุเวียนเพียงพอเพื่อใชใ้นการด าเนินงานและขยายกิจการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้
วงเงินเบิกเกินบญัชีหรือสินเชื่อเงินกูย้ืมจากทางธนาคาร 
 
เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี ้ 

ระยะเครดิตเทอมที่บรษิัทฯ ใหก้บัลกูคา้อยู่ระหว่าง 30 - 120 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของการขายและบรกิาร ทัง้นีเ้ครดิตเทอมที่
ใหก้ับลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทคือ 30 วนั ปี 2563 ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย อยู่ที่ 56 วนั เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจาก 55 วนั
ของปีก่อนหนา้  
 
 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

(นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


