
 

“SABUY” โชว์งบ Q1/65 แข็งแกร่ง ก ำไร 107 ล้ำนบำท โตแรง 219% 
พร้อมเปิดตัวเหรียญดิจิทัล 2 Coin 2 Locations: Speed Kub และ FiiT Token 

เผยกลยุทธ์ลงทุนต่อเน่ือง ลุยขยำยอำณำจักร SABUYVERSE  
 

บมจ .สบำย  เทค โนโลยี  ( SABUY) เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ประจ า ปี  2565 

รายได้รวมและก าไรเติบโตต่อเนื่อง โดย SABUY มีรายได้รวม 735 ล้านบาท (เพิ่มขึน้ 102%) ก าไรสุทธิ 

107 ล้ านบาท  ( เพิ่ มขึ น้  219%)  จากไตรมาส เ ดียวกันของ ปีก่ อน  พร้อม เ ปิดตัวธุ รกิ จ ใหม่  

การออกเหรียญดิจิทลั ภายใต้บริษัท สบาย ดิจิตอล จ ากดั ลยุเดินหน้าลงทนุและร่วมพนัธมิตรเปิดธุรกิจใหม่ 

เพื่อขยายฐานอาณาจกัร SABUYVERSE ecosystem แบบครบวงจร 

นำยณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษัท 

สบำย  เทค โน โลยี  จ ำ กั ด  ( มหำชน )  ห รือ  SABUY เ ปิด เผยว่ า  “บ ริษัทฯ  มี ความยิ น ดี  

ที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2565 ซึง่บริษัทฯ มีรายได้รวม 735 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 371 ล้านบาท 

ห รือ  102  %  เมื่ อ เ ที ยบกับช่ ว ง เ ดี ยวกันของ ปีก่ อน  มี ก า ไ รขั น้ ต้น  226  ล้ านบาท  เพิ่ ม ขึ น้  

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนคิดเป็น 33% และมีก าไรสทุธิ 107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่ 

73 ล้านบาท หรือ 219% เป็นไปตามเป้าหมายรายได้เพิ่มขึน้ 1 เท่า ก าไรเพิ่มขึน้ 2 เท่า ตามแถลงเมื่อ

เปิดธีม SABUYVERSE เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา  

 “บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจโซลูชั่นส์และช่องทางการขายและบริการ 

(Solutions and Channels) ผ่าน Drop-off ต่างๆ และธุรกิจการขายสินค้าและผลิตภณัฑ์(Retail) ผ่านทาง 

PTECH ในขณะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการคุมค่าใช้จ่ายได้ดีจากการควบรวมกลุ่ม 

Drop-off หลายแบรนด์เข้าด้วยกนัเมื่อช่วงต้นปี เช่น The Letter Post, Point Express, PaysPost, ตลอดจน

การน าบริษทัอ่ืนๆ เข้ารวมกลุม่เช่น CitiSoft, ForthSABUY, TeroSABUY, PFS, ฯลฯ”  

นำยณรงค์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าก าลังน าบริษัทที่ลงทุนไว้แล้วให้เข้ามาในกลุ่มในช่วงไตรมาส 

2/2565 โดยมี บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (AIT), นครหลวงแคปปิตอล, 

CarFinn, O Capital, LockBox ตลอดจนแนวทางการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึน้เช่น เธียรสุรัตน์ (TSR), 

ไอซอฟเทล (iSoftel), เอส.เค เมเนจเม้นท์แอนด์ซพัพลาย (SKM) ท้ายนี ้บริษัทฯ ยงัร่วมเป็นพนัธมิตรอย่าง

แนบแน่นกบักลุม่ COM7 ที่เข้ามาถือหุ้นใน SABUY อีกด้วย  

จากความมุ่งมั่นที่  SABUY ได้มีการขยายธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นายวิ รัช มรกตกาล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 



 

ได้กล่าวเพิ่มเติมในกลยุทธ์ด้าน Sustainability  ว่า “ที่บริษัท ฯ ได้ ด าเนินการควบคู่ ไปกับการวาง 

กลยุทธ์ในการเติบโต หรือ Growth Strategy อย่างมีนยัส าคญั โดยในส่วนของการเติบโตอย่างยัง่ยืน หรือ 

Sustainability Growth นัน้ บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทัง้ด้านการพัฒนาบุคลากร  

การน า เอา เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใ ช้ ในระบบงาน  การปรับปรุงกระบวนการท า ง าน 

การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะเป็นส่วนส าคัญ 

และมีสว่นช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มัน่คง และยัง่ยืน ต่อไปในอนาคต” 

นอกจากนัน้แล้ว นำยวิรัช มรกตกำล ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท สบำย 

ดิจิตอล จ ำกัด ยงัเปิดเผยถึงการวางแผนบทบาทและการเติบโตของ SABUY Digital ภายใต้ ecosystem 

ของ  SABUY เพิ่ มมา เส ริมความแข็ งแก ร่ งขององ ค์กรในโลก ดิจิ ตอล ด้วยว่ า  “SABUY Digital 

เป็นผู้ ให้บริการด้าน Digital Technology ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Cryptocurrency, NFT, Blockchain 

Technology, Gamification และ Web 3.0   ซึ่งล่าสุดก าลงัจะเปิดตัวเหรียญดิจิทัล ภายใต้คอนเซ็ปท์  “2 

Coins 2 Locations” โดยการออกเห รียญ พ ร้อมกัน  2  เห รียญ คือ  Speed Kub หรือ  CRM token 

ส าหรับธุรกิจสะดวกส่ง transportation และ e-commerce ภายใต้ SABUY ecosystem และ FiiT token 

ซึ่ง เป็น  community token จากการออกก าลังกาย และท ากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ  โดย  เปิดตัว 

ทัง้สองเหรียญในสองสถานที่ ได้แก่ งาน Money Expo 2022 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 บูธ E5 และ งาน 

Crypto Expo Thailand 2022 ท่ี Bitec Bangna บธู CM04  

“โดยเหรียญดิจิตอล Speed Kub หรือ CRM token และ FiiT token หรือ community token 

ได้ออกแบบให้มีช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในการน า  

โลโก้แสดงในเว็บไซต์ของ speedkub.io fiittoken.io SABUYdigital.com และในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า 

speedkub และ fiittoken พร้อมกันนีย้ังได้น าโลโก้หรือแบนเนอร์ในเกมส์ FiiT Run ไปแสดงที่บูธของงาน 

Money Expo 2022 และ Crypto Expo 2022 อีกด้วย   

“ส าหรับในงาน นอกจากเร่ืองการมี Airdrop เพื่อแจกเหรียญ ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีการแจก 

Speed Kub เพิ่ มส าห รับการส่ งพัสดุผ่ าน  SABUY Speed ในขณะที่  FiiT token จะไ ด้ เพิ่ มจาก 

การเข้า ร่วมเกมส์  FiiT Run ซึ่ง เ ป็นเกมส์ที่ ใ ช้ เพียงกล้องจากโทรศัพท์มือถือ พร้อมเทคโนโลยี  

การตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อการตรวจจับการเดิน (Walk) การวิ่งเหยาะ (Jog) หรือ การวิ่ง 

(Run) โดยระหว่างการเล่นเกมส์ แต้มสะสมจะแปลงเป็น FiiT token ซึ่งทัง้สองแพลตฟอร์ม Speed Kub 

หรือ CRM token และ FiiT token หรือ Game token  จะสามารถใช้การ (Burn) ที่สะสมภายในทัง้สองงาน 



 

เพื่อแลกรับของสมนาคุณแลกรับของสมนาคุณได้ อาทิ หน้ากากผ้า 3D Mask, เสือ้ Speed Kub 

ที่ตู้ขายสินค้าเวนดิง้พลสั ภายในงานได้เช่นกนั  

“นอกจากนี ้ผู้ ที่สนใจยังสามารถซือ้ NFT หรือ Non-Fungible Tokens ในรูปของไข่มีจ านวน 4 

แบบ ให้เลือกสะสมเพื่อรอลุ้ นฟักเป็นตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือหากต้องการลุ้ น รับ NFT 

เพิ่มเติมยงัสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิพิเศษต่างๆ ในอนาคตได้” นำยวิรัช กล่ำวปิดท้ำย 

บริษัท สบำย เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)   พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้ น า  

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology) ที่มีระบบ ecosystem ครบวงจรและ 

ครอบคลุมที่สุด โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนอง  

ความต้องการได้อย่างตรงจดุ เพื่อช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึน้อย่างยัง่ยืน 

 

   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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