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12 พฤษภาคม 2565 

 
เรื่อง  การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการต่อผลการด าเนินงานงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอน าส่งการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่าย
จดัการส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

งบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับปีงวดสำมเดือน สิน้สุดวนัที ่31 มีนำคม 2565 

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 
งวดสำมเดือน สิน้สุดวนัที ่31 มีนำคม เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 2565 2564 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 219.07 98.4 151.90 100.0 67.17  44.2 

รายไดอ้ื่น 3.55 1.6 0.00 0.0 3.55  0.0 

รำยได้รวม 222.62 100.0 151.90 100.0 70.72  46.6 

ตน้ทนุขายและบรกิาร  160.84 72.2 113.87 75.0 46.97  41.2 

ก ำไรขั้นตน้   
(ไม่รวมรำยได้อืน่)  58.23 26.6 38.03 25.0 

             
20.20  53.1 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 25.96 11.7 23.99 15.8 1.97  8.2 

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษี 35.82 16.1 14.04 9.2 21.78  155.1 

ตน้ทนุทางการเงิน        (0.37)        (0.17) (0.01) (0.0)    (0.36) 3600.0 

ก ำไรก่อนภำษ ี 35.45 15.9 14.03 9.2 21.42  152.7 

ค่าใชจ้า่ยภาษี         (6.87)        (3.1) (2.67) (1.8) (4.20) 157.3 

ก ำไรสุทธหิลังภำษี  28.58 12.8 11.36 7.5 17.22  151.6 

 
 
 
 
 



 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยได้จำกกำรขำย แบ่งตำมประเภททีม่ำของรำยได้  
ส ำหรับงวดสำมเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม 2565 (3M YoY) 
บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 219.07 ลา้นบาท เมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 151.90 ลา้นบาท คิด
เป็นอัตราการเติบโตรอ้ยละ 44.2 เป็นผลหลักมาจากการเติบโตของรายไดก้ลุ่มธุรกิจดา้นการบริหารจัดการความสัมพันธก์ับ
ลูกคา้ (CRM) และธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) ที่มีอัตราการเติบโตคิดเป็นรอ้ยละ 33.6  และรอ้ยละ 65.5 
ตามล าดบั   
 
ตำรำงที ่1: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร แยกตำมประเภททีม่ำของรำยได้ส ำหรับงวดสำมเดอืน 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 
 

งวดสำมเดือน สิน้สุดวนัที ่31 มีนำคม เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 2565 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการบรหิาร
จดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM)     112.74  50.6        84.36  55.5 

       
28.38  33.6 

2. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการวางแผน
ทรพัยากรองคก์ร (ERP)        92.54  41.6        55.91  36.9 

       
36.63  65.5 

3. รายไดจ้ากบรกิารท่ีปรกึษาดา้นการ
วางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและ
บรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) 
และการตลาดดิจิทลั          6.11  2.7          5.39  3.5 

         
0.72  13.4 

4. รายไดจ้ากธุรกจิดา้นการวิเคราะหแ์ละ
จดัการขอ้มลูเพื่อธุรกิจ (iiG Data)          1.89  0.9          1.20  0.8 

         
0.69  57.5 

5. รายไดจ้ากบรกิารจดัหาบคุลากร
ทางดา้นระบบงานสารสนเทศ          5.79  2.6          5.04  3.3 

         
0.75  14.9 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร     219.07  98.4     151.90  100.0      67.17  44.2 

รายไดอ้ื่น          3.55  1.6              -    0.0         3.55  - 

รำยได้รวม     222.62  100.0     151.90  100.0      70.72  46.6 

 
 
 
 
 



 

1. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธก์ับลูกค้ำ (CRM) 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการบริหารจดัการความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ (CRM) เพิ่มขึน้ 28.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 33.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
โดยเป็นผลจากรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วร์จากทาง Salesforce (Subscription) เพิ่มขึน้รอ้ยละ  
13.1 และรายไดจ้ากใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การใหบ้ริการสนบัสนุน และดูแลระบบบริหารจัดการ
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) ภายหลงัจากการตดิตัง้ใชง้านแลว้ ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 68.1 จากการใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้
ใหม่เพิ่มมากขึน้ อาทิเช่น บริษัทรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต  ธุรกิจประกันภยั ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละธุรกิจ
พลงังาน ท าใหร้ายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบซอฟตแ์วรจ์ากทาง Salesforce ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้  

2. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรวำงแผนทรัพยำกรองคก์ร (ERP) 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 
เพิ่มขึน้ 36.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 65.5 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลกัเป็น
ผลจากรายไดก้ารใหบ้ริการออกแบบติดตัง้ พฒันาระบบ การใหบ้ริการสนบัสนนุ และดูแลระบบวางแผนทรพัยากร
องค์กร (ERP) ภายหลงัจากการติดตัง้ใชง้านแลว้ ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 20.01 ลา้นบาท จากลูกคา้รายใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจ
บริหารจดัการสินทรพัย ์และรายไดจ้ากค่าเช่าใช ้การสนบัสนนุการใชง้านซอฟต์แวร์ Oracleและการขายใบอนญุาต 
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4.75 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการอนุญาตใหเ้ช่าใชง้านระบบซอฟตแ์วร ์
(ERP On Cloud) โดยเป็นผลจากการสะสมฐานลกูคา้ที่เพิ่มมากขึน้เรื่อย  

3. รำยได้จำกบริกำรทีป่รึกษำด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธแ์บรนด ์กำรสร้ำงและบริหำรประสบกำรณล์ูกค้ำ (CEM) 
และกำรตลำดดิจิทัล 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหค้  าปรกึษาในดา้นการวางแผนกลยทุธ์
ดา้นแบรนดแ์ละการสรา้งประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั เพิ่มขึน้ 0.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการใหบ้ริการคา้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายยา 

4. รำยได้จำกธุรกิจด้ำนกำรวิเครำะหแ์ละจัดกำรข้อมูลเพื่อธุรกิจ (iiG Data)     
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจดา้นการวิเคราะหแ์ละจดัการขอ้มลูเพื่อ
ธุรกิจเท่ากบั 1.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 0.69 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57.5 โดยหลกัมาจาก
การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจประกนัชีวิต 

5. รำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรจัดหำบุคลำกรในส่วนงำนสำรสนเทศ 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการจัดหาบุคลากรในส่วนงาน
สารสนเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้ 0.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน จากลกูคา้ในกลุ่มธนาคาร  



 

 
ตำรำงที ่2: รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ตำมประเภทรำยได้ประจ ำและไม่ประจ ำ  

ผลกำรด ำเนินงำนรวม 
 

งวดสำมเดือน สิน้สุดวนัที ่31 มีนำคม เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 2565 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดท้ี่เกดิขึน้ประจ า 84.59 38.0 71.37 47.0 13.22  18.5 
รายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ า 134.48 60.4 80.53 53.0 53.95  67.0 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 219.07 98.4 151.90 100.0 67.17  44.2 

รายไดอ้ื่น         3.55  1.6              -    0.0 3.55  - 

รำยได้รวม 222.62 100.0 151.90 100.0 70.72  46.7 
 
รำยได้จำกกำรขำย ประเภทรำยไดป้ระจ ำและไม่ประจ ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนำคม (3M YoY) 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีรายไดเ้กิดขึน้ประจ าเมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
เพิ่มขึน้ 13.22 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 18.5 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้นบรหิารจดัการ
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และรายไดจ้ากธุรกจิดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) และบรษิัทฯ มีรายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่
ประจ าเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนเพิม่ขึน้ 53.95 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 67.0 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากธุรกิจดา้น
บรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM) และรายไดจ้ากธุรกิจดา้นวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) จากโครงการท่ี
บรษิัทสามารถประมลูไดร้ะหวา่งปี นอกจากนีร้ายไดท้ี่เกดิขึน้ไม่ประจ าเติบโตขึน้มาจากรายไดจ้ากบรกิารท่ีปรกึษาดา้นการ
วางแผนกลยทุธแ์บรนด ์การสรา้งและบรหิารประสบการณล์กูคา้ (CEM) และการตลาดดิจิทลั ทัง้นีส่้งผลใหส้ดัส่วนรายได้
รวมที่เกดิขึน้ไม่ประจ าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 53.0  เป็นรอ้ยละ 60.4 ในไตรมาส 1/2565   
 
ต้นทุนขำยและบริกำร 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายและบรกิาร โดยหลกัประกอบดว้ยตน้ทนุจากการ
ขายและการใหบ้ริการในธุรกิจใหค้  าปรกึษาติดตัง้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยรวมตน้ทุนขายและบริการเพิ่มขึน้เป็น
แนวโนม้เดียวกับรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ ทัง้นีต้น้ทุนขายและบริการส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565  เท่ากับ 
160.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 72.2 (ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564: 113.87 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 75.0) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.2 จากตน้ทุนการใหบ้ริการที่ เพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกับรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการที่มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 44.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยหลกัเป็นผลจากตน้ทนุแรงงาน
ที่เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 



 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 25.96 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 11.7 (ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564: 23.99 ลา้นบาท รอ้ยละ 15.8) เพิ่มขึน้ 
1.97 ลา้นบาท ทัง้นีห้ากคิดเป็นอตัราค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมลดลงรอ้ยละ 4.1 
   
ก ำไรสุทธิหลังภำษี 
ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 28.58 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 12.8 ของรายไดร้วม โดยเพิ่มขึน้ 17.22 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ คิดเป็นอตัราเติบโต
รอ้ยละ 151.6  ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของการด าเนินงานของธุรกิจ ที่มีรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากธุรกิจการให้
ใชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละการใหบ้รกิารในทกุประเภทธุรกิจ 
 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 31 มีนำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้(ลดลง) 

ล้ำนบำท  ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107.13 11.9 159.45 20.0 (52.32) (32.8) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 153.43 17.0 137.41 17.2 16.02 11.7 
ลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้รกิารท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 186.38 20.6 126.92 15.9 59.46 46.8 
ค่าลิขสิทธ์ิจา่ยล่วงหนา้ 125.10 13.8 61.54 7.7 63.56 103.3 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 12.14 1.3 3.78 0.5 8.36 221.2 
ค่าความนิยม 251.72 27.9 251.72 31.6 0.00 0.0 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 67.83 7.5 56.18 7.1 11.65 20.7 
รวมสินทรัพย ์ 903.73 100.0 797.00 100.0 106.73 13.4 
หนีส้นิ       
หนีสิ้นหมนุเวียน  270.30 29.9 195.39 24.5 74.91 38.3 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 50.89 5.6 47.65 6.0 3.24 6.8 
รวมหนีส้ิน 321.19 35.5 243.05 30.5 78.14 32.1 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 582.54 64.5 553.95 69.5 28.59 5.2 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 903.73 100.0 797.00 100.0 106.73 13.4 

 
 
 



 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 903.73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 106.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
13.4 เมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของลูกหนี ้
การคา้และลกูหนีต้ามสญัญาใหบ้รกิารท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ รวมเพิ่มขึน้ 75.48 ลา้นบาท และค่าลิขสิทธ์ิจ่ายล่วงหนา้ เพิ่มขึน้ 
63.56 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกิจการ ทั้งนี ้
บรษิัทฯ จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีด้ว้ยการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการท่ีดีแสดง
ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ไดร้บัผลกระทบขาดทุนจากการทดสอบการดอ้ยค่า 
  
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯมีหนีสิ้นรวมเท่ากบั 321.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 78.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.1  
เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีสาเหตหุลกัจากรายไดจ้ากการอนญุาตใหเ้ช่าใชร้ะบบ
ซอฟตแ์วรแ์ละการใหบ้รกิารสนบัสนนุการบ ารุงรกัษาระบบรบัล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 76.22 ลา้นบาทซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกนักบั
ค่าสิทธิจากการใหใ้ชใ้บอนญุาตการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรจ์่ายล่วงหนา้ที่เพิ่มขึน้  
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  บริษัทฯมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากับ 582.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 28.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 5.2 เป็นผลจากก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  
  
เครดิตเทอมและระยะเวลำกำรเก็บหนี ้
ระยะเครดิตเทอมที่บรษิัทฯ ใหก้บัลกูคา้อยู่ระหว่าง 30-120 วนั ขึน้อยู่กบัประเภทของการขายและบรกิาร ทัง้นีเ้ครดิตเทอม
ที่ใหก้บัลกูคา้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทคือ 30 วนั และ ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 51 
วนั ลดลง 5 วนั จาก 56 วนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


