
 
 
 
 วนัที ่10 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที ่
31 มนีาคม 2564 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

ผลประกอบการส าหรบังวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

รายการ 
ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2564 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขาย 117.23  31.67  119.26  31.91  2.03  1.73  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 177.32  47.91  180.77  48.36  3.45  1.95  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญา 
และดอกเบีย้ผ่อนช าระ 

54.44  14.71  64.06  17.14  9.63  17.68  

รายไดอ้ื่น 21.11  5.70  9.69  2.59  (11.42) (54.08) 
รายได้รวม 370.09  100.00  373.78  100.00  3.69  1.00  
ก าไรขัน้ต้น 170.93  46.19  179.97  48.15  9.04  5.29  
ค่าใชจ้่ายรวม 134.81  36.43  141.51  37.86  6.70  4.97  
ก าไรสุทธ ิ 28.75  7.77  32.49  8.69  3.74  13.00  
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทั 29.40  7.94  33.68  9.01  4.28  14.55  
รายการ หน่วย ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 1/2564 

  

อตัราก าไรขัน้ตน้ ร้อยละ 48.98 49.43 
  

อตัราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 7.77 8.69 
  

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1/ บาทต่อหุ้น 0.03 0.03 
  

หมายเหตุ : 1/ ค านวณจากหุน้ที ่1,005 ลา้นหุน้ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ไตรมาส 1/2564 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้ 3.7 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รบัผลกระทบจากวกิฤติการแพร่ระบาด 
COVID-19 ที่ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องดื่มชะลอตวั จากอุปสรรคในการเขา้เติมสนิค้าในพื้นที่ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ และโรงงานอุตสาหกรรมทีปิ่ดใหบ้รกิาร  
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ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใหบ้รกิารมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย โดยบรษิทัฯ ยงัคงสามารถสรา้งรายได้
จากการให้บรกิารการฝากเงินและโอนเงนิ (Banking Agent) ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามคีวามสะดวกสบายเพิม่ขึ้น
เน่ืองจากสามารถท ารายการผ่านตูเ้ตมิเงนิของบรษิทั ซึง่เขา้ถงึผูบ้รโิภคในพืน้ทีไ่ดด้ ีรวมถงึรายไดค้่าบรกิาร สื่อโฆษณา บน
ตูจ้ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิีซ่ึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการใหบ้รกิาร และจ านวนตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัทิีเ่พิม่ขึน้  

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นรวมส าหรบังวดไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 180.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็น
ร้อยละ 5.3 เป็นผลจากการปรบัเพิม่ขึ้นของรายได้จากการใหบ้รกิารในส่วนของตู้เตมิเงนิผ่าน ตู้ขายสนิค้าอตัโนมตัิ และ
ธุรกจิระบบศูนยอ์าหารทีม่กีารตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการศูนยอ์าหารไดเ้พิม่ขึน้ และสามารถลดตน้ทุนของสนิคา้ทีน่ ามาขาย
ไดเ้พิม่ขึน้ภายหลงัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึท าใหม้อีตัราการท าก าไรขัน้ตน้ดขีึน้เลก็น้อยอยู่ที่
รอ้ยละ 49.4  

ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรบังวดไตรมาส 1/2564 เท่ากบั 141.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 6.7 
ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในการขาย ซึ่งเป็นผลจากการขยายธุรกจิเพื่อรองรบั
การเตบิโตในอนาคต ในขณะที ่ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 7.4 ลา้นบาท เป็นผลจากการควบคุมค่าใชจ้่ายซึง่มกีารบรหิาร
จดัการภายใต้ความผนัผวนของเศรษฐกิจจากผลกระทบวกิฤตโิควดิ -19 โดยมนีโยบายควบคุมค่าใชจ้่ายพนักงานในช่วง
วกิฤตโควดิ-19 โดยเริม่มาตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 จนถงึปัจจุบนั 
 
ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธส่ิวนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดไตรมาส 1/2564 จ านวน 33.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนที ่29.4 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 สอดคล้องกบัก าไรขัน้ต้นทีป่รบัเพิม่สูงขึน้ ประกอบกบัการบรหิารจดัการตน้ทุน
ในส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ท าใหส้ามารถสรา้งผลประกอบการไดด้ ี

 
ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

รายการ 
งบการเงินส าหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 การเปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย์รวม   2,772.5 100.0  2,782.4   100.00   10.0   0.4  
หนี้สนิรวม   1,238.4 44.7  1,202.7   43.2  (35.7)  (2.9) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้   1,534.1 55.3  1,579.7   56.8   45.7   3.0  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่   1,482.9 53.5  1,540.4   55.4   57.5   3.9  
รายการ หน่วย 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564   

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  0.82  0.85   

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า  0.81  0.76   
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สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้ 10.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.4 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายจ านวนตู ้Vending Machine ของบรษิทั เวนดิง้พลสั จ ากดั  
 
หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 ลดลง 35.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 2.9 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 จากเจา้หนี้การคา้ทีล่ดลง และรวมถงึการทยอยช าระคนืเงนิกูย้มื 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 เพิม่ขึน้ 45.7 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกบัส่วนของทุนที่ปรบัเพิม่ขึ้นจากการใชส้ทิธใินส าคญัสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ โดยพนักงานและผูบ้รหิาร (ESOP)  
 
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 อยู่ที ่0.85 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 0.82 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 อยู่ที่ 0.76 เท่า เป็นผลมาจากการลดลงของเงนิ
กู้ยมืจากสถาบนัการเงนิระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใชส้ าหรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่งผลใหอ้ตัราส่วน
ดงักล่าวยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ ่าโดยเปรยีบเทยีบ ซึ่งยงัคงท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามสามารถทีจ่ะก่อภาระผกูพนัเพิม่เตมิเพื่อใชใ้น
การขยายธุรกจิได ้
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
  


