
 

ที่ IIG 014/2021 
11 สิงหาคม 2564 

 
เรื่อง  การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการต่อผลการด าเนินงานส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 
 วนัท่ี 30 มถินุายน 2564  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้    

                   

ผลการด าเนินงานรวม 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากใบอนญุาตการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และ 
การใหบ้รกิาร 

         
317.66  

             
99.0  

           
231.92  

              
99.1  

              
85.74  

          
37.0  

รายไดอ้ื่น 3.10  1.0  2.15  0.9    0.95  44.2  

รายได้รวม 320.76  100.0  234.07  100.0  86.69  37.0  

ตน้ทนุขายและบรกิาร  231.44  72.2  164.54  70.3  66.90  40.7  

ก าไรขัน้ตน้   
(ไม่รวมรายได้อืน่)  86.22  27.1  67.38  29.1  18.84  28.0  

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 48.96  15.3  43.51  18.6  5.45  12.5  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษี 40.36  12.6  26.02  11.1  14.34  55.1  

ตน้ทนุทางการเงิน (0.06) (0.0) (0.02) (0.0) (0.04) 200.0  

ก าไรก่อนภาษ ี 40.30  12.6  26.00  11.1  14.30  55.0  

ค่าใชจ้า่ยภาษี  (8.19) (2.6) (5.28) (2.3) (2.91) (55.1) 

ก าไรสุทธหิลังภาษี  32.11  10.0  20.72  8.9  11.39  55.0  

 
 



 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาติดตัง้
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เท่ากบั 317.66 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37.0 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้
จากธุรกิจดา้นการบริหารจดัการความสมัพนัธก์ับลกูคา้ (CRM) มีการขยายตวัสงูสดุโดยเพิ่มขึน้ถึง 37.97 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.0  ธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เพิ่มขึน้ 29.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.5 ธุรกิจใหบ้ริการดา้นการตลาดดิจิทลัเติบโตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยมี รายไดจ้ากการ
บริการส าหรบังวด 6 เดือนรวม 15.84 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ 13.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 467.7 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และธุรกิจดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (iiG Data) ที่เริ่มด าเนินการในไตร
มาสที่ 4 ปี 2563 สามารถสรา้งรายได ้3.14 ลา้นบาท ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีความมั่นใจว่าสามารถสรา้งการเติบโตไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องตามแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯ ที่ตอ้งการใหบ้รกิารแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมลูค่าทางธุรกิจใหแ้ก่ลกูคา้  
     
ต้นทุนขายและบริการ 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายและบริการ โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทนุจากการ
ขายและการใหบ้ริการในธุรกิจใหค้  าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทุนขายและบริการเพิ่มขึน้เป็น
สัดส่วนเดียวกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ ทั้งนีต้น้ทุนขายและบริการส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 
231.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 72.2 (งวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563: 164.54 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอัตรารอ้ยละ 70.3) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.7 สาเหตุหลักมาจากตน้ทุนการใหบ้ริการที่มากขึน้เติบโตในทิศทางเดียวกับ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ อีกทัง้ตน้ทนุของค่าเช่าใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย และ
บรษิัทฯไดม้ีการจา้งพนกังานเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปีก่อนเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นีโ้ดยลกัษณะของธุรกิจที่ช่วง 
ไตรมาสที่ 1 จะเป็นช่วง Low Season เนื่องจากมีรายไดไ้ม่ประจ าจากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้และพฒันาระบบนอ้ย
เมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นๆ โดยจะมีรายไดเ้พิ่มขึน้เรื่อย ๆ ในทุกๆไตรมาส และจะสงูสดุในช่วงHigh Season ไตรมาสที่ 4 
ตามลกัษณะของธุรกิจ  
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 48.96 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 15.3 (งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563: 43.51 ลา้นบาท รอ้ยละ 18.6) เพิ่มขึน้ 5.45 ลา้นบาท 
ทัง้นีห้ากคิดเป็นอตัราค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 3.3 อย่างไรก็ตามจ านวนค่าใชจ้่ายใน
การขายและบริหารที่เพิ่มขึน้โดยหลักเกิดจากการขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ส่งผลใหม้ีค่าใชจ้่ายจากการเพิ่มจ านวน
พนกังานขายและบรหิาร 
   
 
 
    



 

ก าไรสุทธิหลังภาษี 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 32.11 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอัตรารอ้ยละ 10.0 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มขึน้ 11.39 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ คิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 55.0  ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของการด าเนินงานของธุรกิจ ที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากธุรกิจการ
ใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละการใหบ้รกิารในทกุประเภทธุรกิจ 
 
รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ  
 

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากธุรกจิด้านการบริหาร
จัดการความสัมพนัธก์ับลกูค้า (CRM)       

    1.1 ค่าเชา่ใชซ้อฟตแ์วร ์Salesforce 97.83  30.5  78.92  33.7  18.91  24.0  

    1.2 การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ พฒันา 
และดแูลระบบ 

 
75.69  

 
23.6  

 
56.63  

 
24.2  

 
19.06  

 
33.7  

รวมรายได้จากธุรกจิด้านการบริหาร
จัดการความสัมพนัธก์ับลกูค้า (CRM) 

 
173.52  

 
54.1  

 
135.55  

 
57.9  

 
37.97  

 
28.0  

2. รายได้จากธุรกิจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

            

    2.1 ค่าเช่าใชแ้ละการสนบัสนนุการใชง้าน 
ซอฟตแ์วร ์Oracle 

           
24.01  

               
7.5  

 
17.34 

                
7.4  

                
6.67  

          
38.5  

    2.2 การใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ พฒันา 
และดแูลระบบ 

           
85.45  

             
26.6  

 
63.65 

              
27.2  

              
21.80  

          
34.2  

    2.3 การขายใบอนญุาต 4.92  1.5  4.03 1.7   0.89  22.1 

รวมรายได้จากธุรกิจด้านวางแผน
ทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

       
114.38  

          
35.7  

          
85.02  

           
36.3  

           
29.36  

       
34.5  

3. รายได้จากบริการทีป่รึกษาด้าน
การวางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การ
สร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า 
(CEM) และการตลาดดิจทิัล 

         
 
 

15.84  

             
 
 

4.9  

            
 
 

2.79  

             
 
 

1.2  

            
 
 

13.05  

       
 
 

467.7  



 

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

4. รายได้จากธุรกจิด้านการวเิคราะห์
และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG 
Data) 

          
3.14  

            
1.0  

              
-    

             
-    

            
3.14  

      
100.0  

5. รายได้จากบริการจดัหาบุคลากร
ทางด้านระบบงานสารสนเทศ 

        
10.78  

            
3.4  

 
8.56 

            
3.7  

            
2.22  

       
25.9  

รายได้อื่น 3.10  1.0  2.15  0.9  0.95  44.2  

รายได้รวม 320.76  100.0  234.07  100.0  86.69   37.0  

 
รายได้จากการอนุญาตให้เช่าใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2564 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง 
Salesforce เพิ่มขึน้ 18.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24.0 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จากการท่ี
บรษิัทฯ มีกลุ่มลกูคา้ใหมเ่พิ่มมากขึน้ กลุ่มลกูคา้รายใหม่ อาทิเช่น บรษิัทรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจประกนัชวีิตและธุรกิจ
ประกนัภยั ท าใหร้ายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพิม่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
  
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ
ความสัมพนัธก์ับลกูค้า (CRM) ภายหลังจากการตดิตัง้ใช้งานแล้ว 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การ
ใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) เพิม่ขึน้จ านวน 19.06 ลา้นบาท หรือคดิ
เป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.7 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น ทัง้นีร้ายไดท้ี่เพิ่มขึน้เป็นผลจากการบรษิัทฯ ไดล้กูคา้
รายใหม่ ในธุรกจิประกนัชวีิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายได้จากการเช่าใช้และการสนับสนุนการใช้งานและรายได้จากการขายใบอนุญาตการใช้ระบบซอฟตแ์วรจ์าก
ทาง Oracle 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ชา่ใชง้านระบบซอฟตแ์วร ์ (ERP 
On Cloud) เพิ่มขึน้ 6.67 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 38.5 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นผล
จากการสะสมฐานลกูคา้ที่เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ  และการท าการตลาดของระบบ ERP On Cloud มากขึน้ เป็นผลท าใหม้ีลกูคา้
ปัจจบุนัและลกูคา้รายใหม่ เขา้มาใชบ้รกิารโดยอพัเกรดระบบจาก On Premise เป็น ระบบ On Cloud ส าหรบัลกูคา้
ปัจจบุนั และเนน้การขายระบบ ERP On Cloud ใหแ้ก่ลกูคา้รายใหม่ ซึ่งจะท าใหส้ดัส่วนรายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ าเพิม่ขึน้อยา่ง
มีนยัส าคญั อีกทัง้บรษิัทฯ ไดม้กีารพฒันาซอฟตแ์วร ์E-Tax Program on Cloud เพื่อเป็นบรกิารเสรมิแก่ลกูคา้ในการน าส่ง 
E-Tax Invoice, E-Receipt กบักรมสรรพากร ซึ่งโปรแกรม E-Tax สามารถใชไ้ดก้บัระบบ Oracle และระบบซอฟตแ์วร ์ERP 
อื่นๆ สามารถสรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดท้ี่เกิดขึน้ประจ าจากการใหเ้ชา่ใชจ้ากลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้ใหม่ รวมถึง Non-
Oracle Users ในอนาคต  
 
รายได้จากการให้บริการออกแบบติดตั้ง พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผน
ทรัพยากรองคก์ร (ERP) ภายหลังจากการตดิตั้งใช้งานแล้ว 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การ
ใหบ้รกิารสนบัสนนุ และดแูลระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการตดิตัง้ใชง้านแลว้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้
จ านวน 21.80 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.2 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลจากการท่ี
บรษิัทฯ มีลกูคา้รายใหมซ่ึ่งเป็นธรุกิจบรหิารจดัการสินทรพัย ์
 
รายได้จากการให้ค าปรึกษาในด้านการวางแผนกลยุทธด์้านแบรนด ์ การสร้างและบริหารประสบการณล์ูกค้า 
และการตลาดดิจทิัล    
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหค้  าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธด์า้น
แบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ปรบัตวัเพิ่มขึน้จ านวน 13.05 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 467.7 
เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจากบรษิัทฯมีลกูคา้รายใหม่ที่อยูใ่นกลุ่มธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจโรงพยาบาล 
และธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายยา 
 
รายได้จากธุรกิจด้านการวเิคราะหแ์ละจัดการขอ้มูลเพือ่ธุรกจิ (iiG Data)     
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจที่ปรกึษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (Data Analytics 
& Management) หรือ “iiG Data” ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิดา้นการ
วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจเทา่กบั 3.14 ลา้นบาท จากการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในกลุม่ธรุกิจโรงพยาบาลซึง่เป็น
สญัญาต่อเนื่องจากปลายปีที่แลว้และลกูคา้รายใหมใ่นกลุ่มธุรกจิประกนัชีวติ 
 
 
 



 

รายได้จากธุรกิจให้บริการจดัหาบุคลากรในสว่นงานสารสนเทศ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรในส่วนงาน
สารสนเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้ 2.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.9 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากบรษิัทฯ ไดล้กูคา้ใหม่ที่เป็น Conglomerate ในธุรกิจน า้มนัและพลงังาน และธุรกิจประกนัชีวิต  อยา่งไรก็ตามจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ยงัคงมีอยู่ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิัทฯ ในธุรกิจใหบ้รกิารจดัหาบคุลากรใน
ส่วนงานสารสนเทศเพิม่ขึน้ไม่มากนกัเนื่องจากรายไดป้ระเภทนีเ้ป็นการใหบ้รกิารการส่งพนกังานเขา้ไปท างาน ณ สถาน
ประกอบการของลกูคา้ผูว้่าจา้ง ซึ่งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ในปัจจบุนัส่งผลใหล้กูคา้ส่วนใหญ่
ชะลอการใชบ้รกิารดงักล่าว ทัง้นีบ้รษิัทฯ มีความมั่นใจวา่ยอดรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในส่วนงานนีจ้ะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ
ตามความคืบหนา้ของการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ในประเทศไทย     
    
รายได้แบ่งตามลักษณะทีม่า คือ รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกิดขึน้ไม่ประจ า  
 

รายได้จากธุรกิจด้านบริหาร
จัดการความสัมพนัธก์ับลกูค้า 

(CRM) 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 104.66  60.3    85.01  62.7  19.65  23.1  
รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 68.86  39.7  50.54  37.3  18.32      36.2  
รวมรายได้ทัง้หมด 173.52  100.0  135.55  100.0  37.97         28.0  

 

รายได้จากธุรกิจด้านวางแผน
ทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 32.4 28.3  25.29 29.7  7.11  28.1  
รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 81.98 71.7  59.73 70.3  22.25  37.3  
รวมรายได้ทัง้หมด 114.38  100.0  85.02  100.0  29.36      34.5  

 
 
 
 
 
 



 

รายได้จากบริการทีป่รึกษาด้านการ
วางแผนกลยุทธแ์บรนด ์การสร้าง
และบริหารประสบการณล์ูกค้า 
(CEM) และการตลาดดิจิทัล 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 15.84 100.0  2.79 100.0  13.05       467.7  
รวมรายได้ทัง้หมด 15.84  100.0  2.79  100.0  13.05     467.7  

 

รายได้จากธุรกิจด้านการวเิคราะห์
และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ  

(iiG Data) 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 3.14 100.0  -           -      3.14  100.0  
รวมรายได้ทัง้หมด 3.14  100.0   -            -    3.14      100.0  

 

รายได้จากการบริการจัดหา
บุคลากรทางด้านระบบงาน

สารสนเทศ 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 10.78  100.0  8.56  100.0  2.22   25.9  
รวมรายได้ทัง้หมด 10.78  100.0  8.56  100.0  2.22         25.9  

 

รายได้รวม 

ส าหรับงวดหกเดือน 
(มกราคม – มิถุนายน) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

2564 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 147.84  46.1  118.86  50.8  28.98  24.4  
รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 169.82  52.9  113.06  48.3  56.76  50.2  
รายไดอ้ื่น 3.10  1.0  2.15  0.9  0.95  44.2  
รวมรายได้ทัง้หมด 320.76  100.0  234.07  100.0  86.69       37.0  

 
 
 
 
 



 

รายได้ทีเ่กิดขึน้ประจ าและรายได้เกิดขึน้ไม่ประจ า 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดเ้กิดขึน้ประจ าเมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
เพิ่มขึน้ 28.98 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 24.4 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้นบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
(CRM) เพิม่ขึน้ 19.65 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) เพิ่มขึน้ 7.11 ลา้นบาท  และ รายได้
จากการบรกิารจดัหาบคุลากรทางดา้นระบบงานสารสนเทศ เพิ่มขึน้ 2.22 ลา้นบาท อีกทัง้บรษิทัฯ มีรายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่
ประจ าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้ 56.76 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 50.2 โดยหลกัมาจาก รายไดจ้ากธุรกิจดา้น
บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 18.32 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 22.25 
ลา้นบาท รายไดจ้ากบรกิารท่ีปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และ
การตลาดดิจิทลั 13.05 ลา้นบาท และ รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกจิ (iiG Data) 3.14 ลา้น
บาท ทัง้นีส่้งผลใหส้ดัส่วนรายไดร้วมที่เกิดขึน้ไม่ประจ าเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 48.3 เป็นรอ้ยละ 52.9 ส าหรบังวดหกเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ณ 30 มิถุนายน 
2564 

ณ 31 ธนัวาคม 
2563 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ล้าน
บาท  

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91.95  12.5   159.00   25.1  (67.05) (42.2) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 142.97  19.4   88.87   14.0  54.09  60.9  

ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้รกิารท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 
 

141.73  
 

19.3   80.23   12.7  
 

61.49  
 

76.6  
ค่าลิขสิทธ์ิจา่ยล่วงหนา้ 81.84  11.1   54.85   8.6  26.99  49.2  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 6.59   0.9   3.72   0.6  2.87  77.2  
ค่าความนิยม 217.31  29.6   217.31   34.3     -                  -    
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 52.70      7.2   29.93   4.7  22.77  76.1  
รวมสินทรัพย ์ 735.09  100.0   633.91   100.0  101.16         16.0  
หนีส้นิ         
หนีสิ้นหมนุเวียน  203.16  27.6   124.10   19.6  79.06  63.7  
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 27.09  3.7   22.08   3.5  5.01  22.7  
รวมหนีส้ิน 230.25  31.3   146.18   23.1  84.07         57.5  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 504.84  68.7   487.73   76.9  17.11        3.5  
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 735.09  100.0   633.91   100.0  101.18         16.0  



 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 735.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 101.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
16.0 เมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีต้าม
สญัญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 61.49 ลา้นบาท และลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 54.09 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกิจการโดยการเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท ไอซีอี 
คอนซลัติง้ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อยเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ทางบรษิัทฯ จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมเป็นประจ า
ทุกปี ทั้งนีด้ว้ยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการที่ดีแสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทย่อย ดังนั้น
บรษิัทฯ มีความมั่นใจว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบขาดทนุจากการทดสอบการดอ้ยค่า   
  
หนีส้ินรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 230.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 84.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 57.5  
เมื่อเทียบกับหนีสิ้นรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายไดจ้ากการอนุญาตใหเ้ช่าใช้
ระบบซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้ริการสนับสนุนการบ ารุงรกัษาระบบรบัล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 72.58 ลา้นบาทซึ่งเป็นในทิศทาง
เดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากับ 504.84 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 17.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 3.5 เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 32.11 ลา้นบาท หกัลบกบัเงินปันผลจ่าย 15 ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
ส าหรับงวดหกเดือน 

สิน้สุด 30 มิถุนายน 2564 สิน้สุด 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน          (32.73)            42.24  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ          (17.87)            (0.43) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน          (16.61)          (33.30) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ

       (67.21)           8.51  

 

 

 



 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 32.73 
ลา้นบาท ลดลง 74.79 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน
เท่ากับ 42.24 ลา้นบาท โดยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ เนื่องจากบรษิัทฯ 
ไดร้บังานโครงการใหม่ๆซึ่งเงื่อนไขการช าระเงินอยู่ที่การส่งมอบงานในช่วงทา้ยๆของโครงการ ปัจจุบนับริษัทฯอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานโครงการจึงยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินจากลกูคา้ 
 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั 17.87 ลา้น
บาท ลดลง 17.44 ลา้นบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 0.43 
ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเงินฝากเพื่อวางค า้ประกนัวงเงินเครดิตสญัญาค า้ประกันกบัธนาคาร 3.1 ลา้นบาท เงินลงทนุใน
กิจการร่วมคา้ 10.0 ลา้นบาท เงินลงทุนเพื่อซือ้อปุกรณ ์2.05 ลา้นบาท และเงินจ่ายเพื่อการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2.29 ลา้นบาท   
    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทฯมีกระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเท่ากบัจ านวน 16.61 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16.69 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินปันผลจ่ายมีอตัราการจ่ายลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน คิดเป็นมลูคา่รวม 18.00 ลา้นบาท   
 
เครดิตเทอมและระยะเวลาการเก็บหนี ้

ระยะเครดิตเทอมที่บรษิัทฯ ใหก้บัลกูคา้อยู่ระหว่าง 30-120 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของการขายและบรกิาร ทัง้นีเ้ครดิตเทอม
ที่ใหก้บัลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัคือ 30 วนั ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 52 วนั ลดลง 
5 วนั จาก 57 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


