
 

ที่ IIG 017/2021 
11 พฤศจิกายน 2564 

 
เรื่อง  การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการต่อผลการด าเนินงานส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุ 
 วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

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

 
 

งบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนสิน้สุด 30 กันยำยน 

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนสิน้สุด 30 กันยำยน เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 2564 2563 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 489.72  99.03  382.82 99.40  106.90  27.9  

รายไดอ้ื่น 4.82  0.97  2.32         0.60        2.50  107.8  

รำยได้รวม 494.54  100.00  385.14  100.00  109.40  28.4  

ตน้ทนุขายและบรกิาร  351.14  71.00  270.69 70.28  80.45  29.7  

ก ำไรขั้นตน้   
(ไม่รวมรำยได้อืน่)  

       
138.58  

         
28.30  112.13  29.29  26.45  23.6  

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 71.36      14.43  68.20 17.71  3.16  4.6  

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษี 72.04  14.57  46.25  12.01  25.79  55.8  

ตน้ทนุทางการเงิน (0.12) (0.02) (0.03) (0.01) (0.09) 300.0  

ก ำไรก่อนภำษ ี 71.92  14.54  46.22  12.00  25.70  55.6  

ค่าใชจ้า่ยภาษี  (15.43) (3.12) (9.3) (2.41) (6.13) (65.9) 

ก ำไรสุทธหิลังภำษี  56.49  11.42  36.92  9.59  19.57  53.0  

 
 
 



 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยได้จำกกำรขำย แบ่งตำมประเภททีม่ำของรำยได้  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2564 (9M YoY) 
บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 489.72 ลา้นบาท เมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 382.82 ลา้นบาท คิด
เป็นอัตราการเติบโตรอ้ยละ 27.9 เป็นผลหลักมาจากการเติบโตของรายไดก้ลุ่มธุรกิจดา้นการบริหารจัดการความสัมพันธก์ับ
ลูกคา้ (CRM) และธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ที่มีอัตราการเติบโตคิดเป็นรอ้ยละ 19.6 และรอ้ยละ 25.2 
ตามล าดบั   
 
ตำรำงที ่1: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร แยกตำมประเภททีม่ำของรำยได้ ส ำหรับงวดเก้ำเดือน
สิน้สุด 30 กันยำยน  

ประเภทของรำยได ้

ส ำหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุด 30 กันยำยน เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 2564 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการบรหิาร
จดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) 

       
263.37  

            
53.3  

       
220.26  

            
57.2  

                  
43.11  

            
19.6  

2. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการวางแผน
ทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

       
170.08  

            
34.4  

       
135.83  

            
35.3  

                  
34.25  

            
25.2  

3. รายไดจ้ากบรกิารท่ีปรกึษาดา้นการ
วางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและ
บรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) 
และการตลาดดิจิทลั 

         
28.96  

              
5.9  13.37 

              
3.5  

                  
15.59  

         
116.6  

4. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการวิเคราะหแ์ละ
จดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (iiG Data) 

            
9.48  

              
1.9  0 

                
-    

                    
9.48  

         
100.0  

5. รายไดจ้ากบรกิารจดัหาบคุลากร
ทางดา้นระบบงานสารสนเทศ 

         
17.83  

              
3.6  13.36 

              
3.5  

                    
4.47  

            
33.5  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 489.72    99.0    382.82  99.4  106.90  27.9  

รายไดอ้ื่น 4.82  1.0  2.32  0.6  2.50  107.8  

รำยได้รวม 494.54  100.0  385.14  100.0  109.40  28.4  

 
 
 
 
 



 

1. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธก์ับลูกค้ำ (CRM) 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ (CRM) เพิ่มขึน้ 43.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 19.6 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
โดยเป็นผลจากรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร์จากทาง Salesforce (Subscription) เพิ่มขึน้รอ้ยละ  
20.40 และรายไดจ้ากใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบบริหารจัดการ
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ภายหลงัจากการตดิตัง้ใชง้านแลว้ ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.5 จากการใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้
ใหม่เพิ่มมากขึน้ อาทิเช่น บริษัทรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิตและธุรกิจประกนัภยั ท าใหร้ายไดจ้ากการอนญุาต
ใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้  

2. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรวำงแผนทรัพยำกรองคก์ร (ERP) 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
(ERP) เพิ่มขึน้ 34.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 25.2 เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยหลกั
เป็นผลจากรายได้การให้บริการออกแบบติดตัง้ พัฒนาระบบ การให้บริการสนับสนุน และดูแลระบบวางแผน
ทรพัยากรองคก์ร (ERP) ภายหลงัจากการตดิตัง้ใชง้านแลว้ ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 23.71 ลา้นบาท จากลกูคา้รายใหม่ซึ่งเป็น
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ และรายไดจ้ากค่าเช่าใช ้การสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracleและการขาย
ใบอนญุาต ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 10.54 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จากการอนุญาตใหเ้ช่าใชง้านระบบ
ซอฟตแ์วร ์(ERP On Cloud) โดยเป็นผลจากการสะสมฐานลกูคา้ที่เพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ และการท าการตลาด เป็นผล
ท าใหม้ีลกูคา้ปัจจบุนั เขา้มาใชบ้ริการอพัเกรดระบบจาก On Premise เป็น ระบบ On Cloud และเนน้การขายระบบ 
ERP On Cloud ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ ซึ่งส่งผลให้มีรายได้ที่เกิดขึน้ประจ าเพิ่มขึน้ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา
ซอฟตแ์วร ์E-Tax on Cloud เพื่อเป็นบริการแก่ลูกคา้ในการน าส่ง E-Tax Invoice, E-Receipt กับกรมสรรพากร ซึ่ง
โปรแกรม E-Tax สามารถใช้ไดก้ับระบบ Oracle และระบบซอฟตแ์วร ์ERP อื่นๆ สามารถสรา้งโอกาสในการเพิ่ม
รายไดจ้ากลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้ใหม่ในอนาคต 

3. รำยได้จำกบริกำรทีป่รึกษำด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธแ์บรนด ์กำรสร้ำงและบริหำรประสบกำรณล์ูกค้ำ (CEM) 
และกำรตลำดดิจิทัล 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหค้  าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยุทธ์
ดา้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั เพิ่มขึน้ 15.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 116.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากบริษัทฯมีลกูคา้รายใหม่ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายยา 

4. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรวิเครำะหแ์ละจัดกำรข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG Data)     
เมื่อในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจที่ปรึกษาดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มูลเพื่อ
ธุรกิจ (Data Analytics & Management) หรือ “iiG Data” ทั้งนีส้  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจเท่ากับ 9.48 ลา้นบาท จากการใหบ้ริการแก่
ลกูคา้ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเป็นสญัญาต่อเนื่องจากปลายปีที่แลว้และลกูคา้รายใหม่ในกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต 
 



 

5. รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรจัดหำบุคลำกรในส่วนงำนสำรสนเทศ 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจดัหาบุคลากรในส่วนงาน
สารสนเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากบรษิัทฯ ไดล้กูคา้ใหม่ที่ในกลุ่มธุรกิจน า้มนัและพลงังาน และกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต  
 

รำยได้จำกกำรขำย  
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 2564 (3M YoY) 
บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 172.06 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 150.90 ลา้นบาท 
คิดเป็นอัตราการเติบโตรอ้ยละ 14.02 โดยหลักเป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจด้านการบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกคา้ (CRM),  รายไดจ้ากธุรกิจดา้นวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP) และรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการ
วิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (iiG Data) เพิ่มขึน้ 5.14 ลา้นบาท, 4.89 ลา้นบาท และ 6.34 ลา้นบาท ตามล าดบั  
 
ตำรำงที ่2: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ตำมประเภทรำยได้ประจ ำและไม่ประจ ำ  

ประเภทของรำยได ้
ส ำหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สุด 30 กันยำยน เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 2564 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 227.97  46.1  186.54  48.4  41.43  22.2  
รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 261.75  52.9  196.28  51.0  65.47  33.4  

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 489.72  99.0  382.82  99.4  106.90  27.9  

รายไดอ้ื่น 4.82  1.0  2.32  0.6  2.50  107.8  

รำยได้รวม 494.54  100.0  385.14  100.0  109.40  28.4  
 
รำยได้จำกกำรขำย ประเภทรำยได้ประจ ำและไม่ประจ ำ ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน (9M YoY) 
ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ มรีายไดเ้กิดขึน้ประจ าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
เพิ่มขึน้ 41.43 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 22.2 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้นบรหิารจดัการ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และรายไดจ้ากธุรกจิดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และบรษิัทฯ มีรายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่
ประจ าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้ 65.47 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 33.4 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากบรกิารท่ี
ปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดจิิทลั, รายไดจ้าก
ธุรกิจดา้นบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และรายไดจ้ากธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ทัง้นี ้
ส่งผลใหส้ดัส่วนรายไดร้วมที่เกิดขึน้ไม่ประจ าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 51.0 เป็นรอ้ยละ 52.9   
 
 
 
 



 

รำยได้จำกกำรขำย ประเภทรำยได้ประจ ำและไม่ประจ ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน สิน้สุด 30 กันยำยน (3M YoY) 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีรายไดเ้กิดขึน้ประจ าเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึน้ 12.45 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตรอ้ยละ 18.40 โดยหลักมาจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้นบริหารจดัการ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และรายไดจ้ากธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และบรษิัทฯ มีรายไดท้ี่เกิดขึน้ไม่
ประจ าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึน้ 8.71 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 10.47 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากบรกิารท่ี
ปรกึษาดา้นการวางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั  
 
ต้นทุนขำยและบริกำร 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายและบริการ โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทนุจากการ
ขายและการใหบ้ริการในธุรกิจใหค้  าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทุนขายและบริการเพิ่มขึน้เป็น
แนวโนม้เดียวกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ ทั้งนีต้น้ทุนขายและบริการส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 
351.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 71.00 (งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563: 270.69 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 70.36) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.6 จากตน้ทนุการใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ที่มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.61 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 71.36 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 14.43 (งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563: 68.20 ลา้นบาท รอ้ยละ 17.71) เพิ่มขึน้ 3.16 ลา้น
บาท ทัง้นีห้ากคิดเป็นอตัราค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 3.3  
   
ก ำไรสุทธิหลังภำษี 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 56.49 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 11.42 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มขึน้ 19.57 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัราเติบโต
รอ้ยละ 53.0  ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของการด าเนินงานของธุรกิจ ที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากธุรกิจการใหใ้ช้
ใบอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละการใหบ้รกิารในทกุประเภทธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ สิน้สุดวนัที ่30 กันยำยน 2564 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 30 กนัยำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ล้ำนบำท  ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141.04 18.1   159.00   25.1  (17.96) (11.30) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 129.68 16.7   88.87   14.0  40.80  45.90  
ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้รกิารท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 125.13 16.1   80.23   12.7  44.89  55.94  
ค่าลิขสิทธ์ิจา่ยล่วงหนา้ 69.8 9.0   54.85   8.6  14.95  27.26  
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 7.05 0.9   3.72   0.6  3.34  90.03  
ค่าความนิยม 251.71 32.3   217.31   34.3  34.41  15.84  
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 54.19    7.0   29.93   4.7  24.26  81.06  
รวมสินทรัพย ์ 778.60    100.0   633.91   100.0  144.69  22.83  
หนีส้นิ         
หนีสิ้นหมนุเวียน  200.65    25.8   124.10   19.6  76.55  61.68  
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 48.19 6.2   22.08   3.5  26.10  118.15  
รวมหนีส้ิน 248.84 32.0   146.18   23.1  102.65  70.22  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 529.76 68.0   487.73   76.9  42.03  8.62  
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 778.60 100.0   633.91   100.0  144.69  22.83  

 
สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 778.60 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 144.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
22.83 เมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนี ้
การคา้และลกูหนีต้ามสัญญาใหบ้ริการที่ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ รวมเพิ่มขึน้ 85.69 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่
ของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกิจการ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมเป็น
ประจ าทุกปี ทั้งนีด้ว้ยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการที่ดีแสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็ง แกร่งของบริษัทย่อย 
ดงันัน้บรษิัทฯ มีความมั่นใจว่าจะไม่ไดร้บัผลกระทบขาดทนุจากการทดสอบการดอ้ยค่า  
 
 
 
 
 
 
 



 

หนีส้ินรวม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากับ 248.84 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 102.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
70.22  เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่า
ใชร้ะบบซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้ริการสนบัสนุนการบ ารุงรกัษาระบบรบัล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 51.06 ลา้นบาทซึ่งเป็นในทิศทาง
เดียวกนักบัการเพิ่มขึน้ของค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้และเจา้หนี้
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ 20.22 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากการเขา้ซือ้หุน้บริษัท ดิจิเนทีฟ จ ากัด เมื่อเดือนกันยายน  
2564  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากับ 529.76 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 42.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 8.62 เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานในช่วงเกา้เดือนที่ผ่านมา 56.49 ลา้นบาท หกัลบกับเงินปันผลจ่าย 15 
ลา้นบาท 
  
เครดิตเทอมและระยะเวลำกำรเก็บหนี ้
ระยะเครดิตเทอมที่บรษิัทฯ ใหก้บัลกูคา้อยู่ระหว่าง 30-120 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของการขายและบรกิาร ทัง้นีเ้ครดิตเทอม
ที่ใหก้ับลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทคือ 30 วนั และ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 51 วนั 
ลดลง 6 วนั จาก 57 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


