
 
 
 
    วนัที ่4 สงิหาคม 2564 
 
เรื่อง  ค าอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 

2564 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่
30 มถิุนายน 2564 ซึง่มรีายละเอยีดการเปลีย่นแปลงในส่วนทีม่สีาระส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

ผลประกอบการส าหรบังวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

รายการ 
Q2'63 Q1'64 Q2'64 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 6M'63 6M'64 เปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท Y-on-Y Q-on-Q ล้านบาท ล้านบาท Y-on-Y 

รายไดจ้ากการขาย 126.6  119.3  125.3  -1.0% 5.1% 243.8  244.6  0.3% 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 155.5  180.8  195.0  25.5% 7.9% 332.8  375.8  12.9% 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญา                 
   และดอกเบีย้ผ่อนช าระ   56.7  64.1  67.2  18.5% 4.9% 111.2  131.3  18.1% 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากบรษิทัร่วม 0.0  0.0  1.9  N.A. N.A. 0.0  1.9  N.A. 
รายไดอ้ื่น 10.8  9.7  8.1  -24.7% -16.5% 31.9  17.8  -44.2% 
รายได้รวม 349.5  373.8  397.5  13.7% 6.3% 719.6  771.2  7.2% 
ก าไรขัน้ต้น 142.9  170.3  180.0  26.0% 5.7% 292.7  350.3  19.7% 
ค่าใชจ้่ายรวม 131.8  141.5  132.9  0.8% -6.1% 266.6  274.4  2.9% 
ก าไรสุทธิ 17.5  32.5  46.7  166.5% 43.6% 46.3  79.2  71.1% 
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทั 18.3  33.7  47.1  157.2% 39.8% 47.7  80.8  69.3% 

รายการ หน่วย Q2'63 Q1'64 Q2'64   6M'63  6M'64  

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ     42.2      46.8      46.5        42.6 46.6  

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ       5.0         8.7       11.7           6.4 10.3  

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน1/ บาท 0.02 0.03 0.05   0.05 0.08  

หมายเหตุ : 1/ ไตรมาส 2 ปี 2564 ค านวณจากหุน้ที ่1,026.51 ลา้นหุน้ 
2/ ไตรมาส 1ปี 2564และไตรมาส 2 ปี 2563 ค านวนจากจ านวนหุน้ที ่1,005 ลา้นหุน้ 
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รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ไตรมาส 2/2564 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 397.5 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 48.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.7 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้าและเพิม่ขึน้ 23.7 ล้านบาท หรอืรอ้ย
ละ 6.3 จากไตรมาสทีผ่่านมา  จากการทีบ่รษิทัมรีายไดจ้ากทัง้การใหบ้รกิารผ่านตู้เตมิเงนิตลอดจนธุรกรรมต่างๆ เพิม่ขึน้ 
แมว้่าจะถูกกระทบจากวกิฤตกิารณ์ COVID-19 ดว้ยลูกคา้มคีวามสะดวกสบายเพิม่ขึน้ที่สามารถท ารายการผ่านตู้เติมเงนิ
ของบรษิทั ซึง่เขา้ถงึผูบ้รโิภคในพืน้ทีต่่างๆ ไดด้ ีรวมไปถงึรายไดจ้ากการขยายบรกิารช าระเงนิอเิลคทรอนิคสผ์่านระบบฟู๊ ด
คอร์ทของศูนย์อาหาร โดยมกีารเพิม่ขึ้นอีกประมาณ 70 ศูนย์ในไตรมาส 2 ตลอดจนรายได้จากการขายสนิค้าจากตู้ขาย
สนิค้าอตัโนมตัิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารขยายปรมิาณการติดตัง้ตู้อตัโนมตัิที่เพิม่ขึ้นจากการได้รบัความนิยมและ
สะดวกสบายในการเขา้ถึง ทัง้ในส่วนของรา้นคา้ โรงงาน และออฟฟิศ ถงึแมว้่าบรษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการ
แพร่ระบาด COVID-19 ทีส่่งผลใหย้อดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทเครื่องดื่มชะลอตวั จากอุปสรรคในการเขา้เตมิสนิค้าใน
พื้นที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า และโรงงานอุตสาหกรรมทีปิ่ดใหบ้รกิาร แต่ตู้ขายสนิคา้อื่นๆ อาทเิช่น หน้ากากอนามยั 
สายชารจ์โทรศพัท ์กลบัมยีอดขายเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้บรษิทัมรีายไดจ้ากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมเขา้มา
ในไตรมาสนี้ 1.9 ลา้นบาทจากการลงทุนในบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั (ชปิป์สไมล)์ 

รายได้จากการขายและให้บรกิารของบรษิัทฯ งวด 6 เดอืน 2564 สิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 771.2 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 51.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.2 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า 

 

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นรวมส าหรบังวดไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 180.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็น
รอ้ยละ 26.0 และเพิม่ขึน้จากไตรมาสก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 5.7 เป็นผลจากการปรบัเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในส่วน
ของตู้เตมิเงนิ ตู้ขายสนิคา้อตัโนมตั ิและธุรกจิระบบศูนยอ์าหารทีม่กีารตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการศูนยอ์าหารไดเ้พิม่ขึน้ และ
สามารถลดตน้ทุนของสนิคา้ทีน่ ามาขายไดด้ ีจงึท าใหม้อีตัราการท าก าไรขัน้ตน้ดขีึน้มาอยู่ทีร่อ้ยละ 46.5  

 ก าไรขัน้ต้นรวมส าหรบังวด 6 เดอืน 2564 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 350.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นร้อยละ 19.7 อีกทัง้อตัราการท าก าไรขา้งต้นเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 42.6 เป็น 46.6 ในรอบ 6 
เดอืนของปีนี้ 

 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรบังวดไตรมาส 2/2564 เท่ากบั 132.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 1.1 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.8 และลดลงจากไตรมาสทีผ่่านมา 8.6 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.1 เป็นผลมาจากการควบคุม
ค่าใชจ้่ายในดา้นต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใชจ้่ายรวมส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 274.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนเพยีงรอ้ยละ 2.7 จากการทีบ่รษิทัควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างใกลช้ดิ 
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ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธส่ิวนของบรษิัทฯ ส าหรบังวดไตรมาส 2/2564 จ านวน 47.1 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนที ่29.6 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 157.2 และเพิม่ขึน้ 14.2 ล้านบาท คดิเป็น 39.8 จากไตรมาสทีผ่่านมา สอดคล้องกบั
ก าไรขัน้ต้นที่ปรบัเพิม่สูงขึ้น ประกอบกบัการบรหิารจดัการต้นทุนในส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ท าให้สามารถสร้างผล
ประกอบการไดด้ ี

ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2564 เท่ากบั 80.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 69.3 นับไดว้่าบรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิตามแนวกลยุทธท์ีว่างไว้ 
 
ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

รายการ 
งบการเงินส าหรบังวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 การเปล่ียนแปลง 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย์รวม    2,772.5   100.0   2,904.7   100.0   132.3   4.8  
หนี้สนิรวม    1,238.4   44.7   1,250.5   43.0   12.1  1.0 
ส่วนของผูถ้อืหุน้    1,534.1   55.3   1,654.3   57.0   120.2   7.8  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่    1,482.9   53.5   1,559.5   53.7   76.6   5.2  
รายการ หน่วย 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564   

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  0.82   0.75    

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า  0.81   0.76    

 
สินทรพัยร์วม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้น 132.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 จาก ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการขยายตวัของธุรกจิในการเขา้ลงทุนเพิม่ในบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั
(ชปิป์สไมล)์  
 
หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เพิม่ขึน้ 12.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 จากหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากเขา้ไปลงทุนใน บรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จ ากดั(ชปิป์สไมล)์ 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 เพิม่ขึน้ 120.2 ล้านบาท จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ประกอบกบัส่วนของทุนทีป่รบัเพิม่ขึน้จากการใชส้ทิธใินส าคญัสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ โดยพนักงานและผูบ้รหิาร (ESOP)  
 



บรษิทั สบาย เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)   

- 4 - 
 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 อยู่ที ่0.75 ลดลงเลก็น้อยจาก 0.82 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563  
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564 อยู่ที ่0.76 เท่า ลดลงเลก็น้อยจาก 0.81 ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563  เป็นผลมาจากการลดลงของเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิระยะสัน้และระยะยาวเพื่อใชส้ าหรบัการขยาย
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่งผลใหอ้ตัราส่วนดงักล่าวยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ ่าโดยเปรยีบเทยีบ ซึง่ยงัคงท าใหบ้รษิทัฯ มี
ความสามารถทีจ่ะก่อภาระผกูพนัเพิม่เตมิเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิได้ 
 
 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 
 นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ ี
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
  


