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เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ปี 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 บรษิทั สบายเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 2565 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในไตรมาส 1 ปี 2565 
 

จากปี 2564 บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิและเพิม่พนัธมติรทีห่ลากหลาย เพือ่ใหค้รอบคลุม ecosystem ต่อ
ยอดและเสรมิสรา้งศกัยภาพ (synergy) ของบรษิทัฯ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิจดักลุ่มธุรกจิออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจบริการระบบช าระเงิน ธรุกิจ
จดัจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ ์ ธุรกิจระบบโซลูชัน่ส ์ ช่องทางการขายและบริการ ธรุกิจการ
ให้บริการทางการเงิน และธรุกิจนวตักรรม ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนทีส่ง่ผลต่อการเตบิโตของธุรกจิ
เป็นจ านวนมาก โดยมรีายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัและประเภทธุรกจิมดีงันี้ 
 
กลุ่มธุรกิจบริการระบบช าระเงิน 

บรษิทัฯ ไดป้ระกาศร่วมมอืกบับริษทั แพลท ฟินเซิรฟ์ จ ากดั (“PFS”) เป็นผูใ้หบ้รกิารตูฝ้าก-ถอน
เงนิอตัโนมตั ิ เพือ่การสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิ (Business Synergy) ใหแ้ขง็แกร่งและครอบคลุม โดยการใช้
จุดแขง็ของ บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั มาร่วมสรา้งการลงทุนใหม่ และสรา้งรายไดจ้ากการตดิตัง้ และ
ค่าธรรมเนียมจากการใชบ้รกิารเครื่องกด/ถอน/ฝาก/โอนเงนิสด โดย บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั ไดร้บั
สญัญาว่าจา้งใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารตูก้ดเงนิสดจ านวน 10,000 ตู ้ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะตดิตัง้หน้ารา้น
สะดวกซือ้ 7-11 ทัว่ประเทศ  
  
  



 

 
กลุ่มธุรกิจจดัจ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ 
 หลงัจากปรับโครงสร้างบริษทั ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) (“TBSP”) ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัใหม่เป็น 
บริษทั พลสัเทค อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“PTECH”) เพือ่ปรบัแนวทางในการด าเนินธุรกจิให้
สอดคลอ้งกบัทีบ่รษิทัฯ ไดว้างเป้าหมายไว้  และก าลงัเดนิต่อตามกลยุทธใ์นการเขา้ไปลงทุนใน บริษทั 
อินดีม กรุป๊ จ ากดั (“INDEEM”) ซึง่เป็นผูน้ าธุรกจิการตลาดตรง (Direct Marketing หรอื MLM) ทีช่่วย
จดัการดา้นการบรกิารคลงัสนิคา้ ท าหน้าทีจ่ดัการงาน back office แทนรา้นคา้ออนไลน์ และสรา้งช่อง
ทางการขายร่วมกนั (Sales Shop Network) ซึง่เป็นการใชแ้ละขยายเครอืข่ายสาขาทีบ่รษิทัฯ มอียู่ใน 
ecosystem  
 
กลุ่มธุรกิจระบบโซลูชัน่ส ์ช่องทางการขายและบริการ 
 ในกลุ่มธุรกจิระบบโซลูชัน่ส ์ ช่องทางการขายและบรกิาร มกีารเปลีย่นแปลงเป็นจ านวนมากเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์การบรหิารของบรษิทัฯ โดยเริม่จากบริษทั สบาย พอซ จ ากดั  เป็นการปักธงจากเดมิ
ทีร่ะบบ POS (Point of sale system) เป็นฟีเจอรเ์พยีงอย่างเดยีวในบรษิทั SABUY Solutions เปลีย่นแปลง
มาเป็นบรษิทัย่อยในเครอืทีพ่รอ้มทีจ่ะเตบิโตและขยายธุรกจิในอนาคตอนัใกล ้ โดยธุรกจิของบรษิทั สบาย 
พอซ จ ากดั จะเป็นการพฒันาและลงทุนในระบบ ระบบ POS  หรอืระบบขายหน้ารา้น โดยมุ่งเน้นการ
ใหบ้รกิารส าหรบัธุรกจิรา้นคา้ปลกีใน ecosystem บรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน  บริษทั ซิต้ีซอฟท์ อินโฟเทค 
จ ากดั (“CSI”)  เนื่องจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภาพในธุรกจิของระบบ POS อกีทัง้ยงัเป็นการเกือ้หนุนต่อ
บรษิทั สบาย พอซ จ ากดั ในการลดระยะเวลาในการสรา้งระบบ เนื่องจากทางบรษิทั ซติีซ้อฟท ์ อนิโฟเทค 
จ ากดั มปีระสบการณ์ในระบบ POS มามากกว่า 20 ปี ประกอบกบัการลงทุนใน บริษทั แอด็วานซ์ อินฟอร์
เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“AIT”) เพือ่พฒันาระบบ Cloud และ Data Center Service และ
ระบบปฏบิตักิารต่างๆ จะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถรองรบัการเตบิโตไดใ้นอนาคต ตลอดจนการเขา้ลงทุน
ใน บริษทั บซัซ่ีบีส์ จ ากดั เพือ่พฒันา Platform Loyalty Program ระบบ e-Commerce และการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ใน ecosystem ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั ลอคบอกซ์ กรุป๊ 
จ ากดั  และ บริษทั ดิ อะชีฟเวอร ์ 59 จ ากดั  โดยใชจุ้ดแขง็ของบรษิทัฯ ซึง่มสีนิคา้บรกิารทีห่ลากหลาย
ภายใต ้ecosystem ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้ตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิระบบ POS ระบบ e-wallet จุดใหบ้รกิาร Drop-
off การใหบ้รกิารทางการเงนิ เช่น การ ใหส้นิเชื่อ การซือ้ประกนั เป็นต้น มาร่วมพฒันากบั Smart Locker 
ของกลุ่มบรษิทัลอคบอกซ ์ ซึง่จะเป็นการสรา้งโอกาสใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารทีท่นัสมยั 
ตอบโจทย ์ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตเศรษฐกจิตามแนวรถไฟฟ้า บริษทั สบาย วอช จ ากดั  เป็นธุรกจิ
รา้นซกัผา้อตัโนมตัภิายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SABUY WASH” และบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสการเตบิโต



 

ของธุรกจิรา้นซกัผา้อตัโนมตัจิงึเกดิการร่วมมอืกบับริษทั ลอนดร้ีบาร ์ ไทย จ ากดั  ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ
อนัดบั 1 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยการร่วมมอืคราวนี้สง่ผลใหแ้บรนด ์SABUY WASH สามารถเตบิโต
ควบคู่กนัไปอย่างแขง็แกร่งภายใต ้ecosystem ของบรษิทัฯ  
 ในสว่นของกลุ่มธุรกจิ Drop-off บรษิทัฯ ไดม้กีารร่วมมอืกบับรษิทัอื่นๆ เช่น บริษทั เอ. ที. พี. เฟรนด ์
เซอรวิ์ส จ ากดั, บริษทั เพยโ์พสต์ เซอรวิ์ส จ ากดั, บริษทั เอม็พ้อยท์เอก็เพรส จ ากดั, บริษทั เดอะ เลต
เตอร ์โพสต์ เซอรวิ์ส จ ากดั  เพือ่ขยายจุดใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมถงึคนในทุกพืน้ที ่อกีทัง้บรษิทัฯ จะมกีาร
จดัตัง้บรษิทัย่อยในเครอืใหม่อกี 2 แห่ง ซึง่กค็อื บริษทั สบาย สปีด จ ากดั และ บริษทั สปีดดี้ เอก็เพรส 
จ ากดั  โดยในไตรมาสที ่1 ปี 2565 บรษิทัฯ มจุีด drop-off รวมกนัทัง้ประเทศมากกว่า 12,100 จุด นอกจากนี้
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการใหบ้รกิารของบุคลากร เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจและการใชง้าน
ทีต่่อเนื่อง  
 
กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางการเงิน 

ดว้ยศกัยภาพทีแ่ขง็แกร่งของ SABUY ecosystem ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในระดบัชุมชนทัว่
ประเทศ กลุ่มบรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิและต่อยอดไปยงัธุรกจิประกนัภยัและสนิเชื่อ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ดนิต่อตาม
กลยุทธใ์นการเขา้ไปลงทุนใน บริษทั คารฟิ์นน์ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (“CarFinn”) บรษิทัฯ ไดผ้นึก
ก าลงัทางธุรกจิกบั CarFinn โดยเฉพาะในฐานลูกคา้สนิเชื่อเช่าซือ้หรอืสนิเชื่อจ าน ารถยนต ์  และต่อยอดฐาน
ลูกคา้ประกนัรถยนต ์ ใหแ้ก่บรษิทั สบาย แมกซี ่ อนิชวัรนัส ์ โบรกเกอร ์ จ ากดั นอกจากนี้บรษิทัก าลงั
ด าเนินการเขา้ไปลงทุนใน  บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการ
เขา้สูต่ลาดของสนิเชื่อนาโนไฟแนนซซ์ึง่ทาง ไดร้บัอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายบรกิารในกลุ่มธุรกจินี้ใหท้ัว่ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัฯ 
ไดเ้ขา้ไปลงทุนใน บริษทั โอ มนัน่ี จ ากดั  ซึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตสนิเชื่อรายย่อยทีเ่กดิขึน้เป็นระดบัจงัหวดั 
ตามภูมลิ าเนา (Pico Finance) และเป็นผูพ้ฒันาระบบ Application และระบบปัญญาประดษิฐ ์ (AI) ส าหรบั
การปล่อย สนิเชื่อรายย่อย ซึง่จะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถเริม่ด าเนินธุรกจิปล่อยสนิเชื่อ  Pico Finance 
ในพืน้ที ่3 จงัหวดั เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ สมุทรสาคร ไดท้นัท ี 

  



 

 

ธรุกิจนวตักรรม  

โดยในสว่นของธุรกจินวตักรรมทีเ่พิม่เขา้มา จะเป็น บริษทั สบาย ดิจิตอล จ ากดั  เพือ่ลงทุนใน
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset) ซึง่รวมไปถงึสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) และธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยบีลอ็กเชน โดยอยู่ระหว่างเดนิหน้าขอใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) บริษทั สบาย แอคเซอเรอเรเตอร ์ จ ากดั  
โดยมุ่งเน้นการลงทุนธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม เพือ่ขยายการลงทุนของกลุ่มบรษิทั เพิม่ศกัยภาพสนิคา้
และบรกิารใน ecosystem ของ SABUY บริษทั อ๊ีตแลบ็ จ ากดั  เพือ่ลงทุนในการใหค้ าปรกึษา ออกแบบ การ
เขยีนโปรแกรม พฒันาซอฟตแ์วร ์และใหบ้รกิาร SaaS (Service as a Solution) แก่รา้นอาหารและเครื่องดื่ม 
เพือ่ช่วยในการตดัสนิใจออกแบบเมนูอาหาร โปรโมชัน่ แคมเปญ ต่างๆ ในการกระตุน้ยอดขาย โดยให ้ AI 
(Artificial Intelligence) ศกึษาพฤตกิรรม หรอื pattern ของ ลูกคา้สว่นใหญ่ เพือ่ก าหนด Decision Model และ
บริษทั คีน โปรไฟล ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ใหค้ าปรกึษางานดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละกลยุทธเ์พือ่การ 
พฒันาบรหิารจดัการในองคก์ร และบรกิารดา้น Human Resource and Organization Development (HROD 
Tech) โดยมกีารพฒันาโปรแกรมในการบรหิาร ทรพัยากรบุคคลมาประยุกตใ์ชใ้นดา้นของการสรา้งการ
ท างานแบบร่วมมอื (Collaboration) การลดปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ร และ การวางกลยุทธอ์งคก์รในดา้น
บุคลากรหรอืการสรา้ง Employer Branding ซึง่จะช่วยใหก้ลุ่มบรษิทัฯ สามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพของ
พนกังาน รวมไปถงึสนิคา้และบรกิาร ภายใต ้ecosystem ของ SABUY ใหม้คีวามแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ 



 

 
กลยุทธแ์ละเป้าหมายในปี 2565  

 
 “SABUYVERSE The Next Visionary” หรอืจกัรวาลในแบบของสบายทีค่รอบคลุมภาคธุรกจิและ

การใชช้วีติของประชาชน มกีลยุทธค์อื 7-7-7 โดยแบ่งออกเป็น 7 สะดวก 7 SMARTs และ 7 Rising Stars 
ดงันี้  

7 สะดวก เพือ่ชวีติทีส่บายของผูบ้รโิภคตัง้แต่ตื่นจนเขา้นอนดว้ยบรกิารจาก SABUY ไดแ้ก่ สะดวก
ซือ้, สะดวกสง่, สะดวกซกั, สะดวกใช,้ สะดวกจ่าย, สะดวกโอน และสะดวกช าระ 

7 SMARTs การพฒันาเทคโนโลย ีใหค้รอบคลุมในทุกกลุ่มพืน้ทีเ่ป้าหมาย ไดแ้ก่ SMART Factory, 
SMART Office, SMART School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home และ SMART 
Locker  
  7 Rising Stars ตัง้จุดยุทธศาสตรข์ยายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกจิดาวรุ่ง ไดแ้ก่ SABUY Digital, 
SABUY Accelerator, SABUY as a Solutions (SaaS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media 
และ SABUY Infrastructure 
 
  



 

 
ผลประกอบการไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
 
หมายเหตุ : 1. รายไดร้วมขา้งตน้ไม่รวม รายไดอ้ื่น ๆ และ ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบรษิทัร่วมทีใ่ชว้ธิส่ีวนไดเ้สยี 
     2. ค านวณจากหุน้ที ่1,271.4 ลา้นหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 
 
รายได้ 

รายไดร้วมของบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2565 อยู่ที ่ 735.0 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 370.9 ลา้นบาทจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 101.9 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่
ผ่านมารายไดร้วมไดเ้พิม่ขึน้ 20.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.9 โดยมรีายละเอยีดของสดัสว่นรายได้
ดงัต่อไปนี้  

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ที ่388.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 208.1 ลา้นบาทจาก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 115.1 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมารายไดจ้าก
การใหบ้รกิารไดเ้พิม่ขึน้ 0.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.1   

2. บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 267.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 147.8 ลา้น
บาทจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 124.0 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา
รายไดจ้ากการขายไดเ้พิม่ขึน้ 13.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.2  



 

3. และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากบั 79.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
15.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.4 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และเมื่อเทยีบกบัไตรมาส
ทีผ่่านมารายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาไดเ้พิม่ขึน้ 7.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.1  

 

ซึง่เป็นผลมาจากรายไดใ้นส่วนของกลุ่มธุรกจิระบบโซลูชัน่ส ์ช่องทางการขายและบริการ โดยเฉพาะใน
สว่นของโซลูชัน่ส ์และการใหบ้รกิารงานไปรษณียแ์ละขนสง่พสัดุ โดย ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 บรษิทัฯ มี
จุดใหบ้รกิารรบัสง่พสัดุกว่า 12,100 จุดทัว่ประเทศผ่านสาขาของบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์ เซอรว์สิ 
จ ากดั  บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต ์เซอรว์สิ จ ากดั  บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซเ์พรส จ ากดั  บรษิทั เพยโ์พสต์
เซอรวสิ จ ากดั  และ บรษิทั สปีดดีเ้อก็เพรส เซอรว์สิ จ ากดั ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของบรษิทั สบาย สปีด 

จ ากดั  โดยไตรมาส 4 ปี 2564 มจี านวนสาขาอยู่ที ่5,984 สาขา เพิม่ขึน้ 6,116 สาขา ทัง้นี้ในกลุ่มธุรกจิจดั

จ าหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์ บรษิทัมกีารเขา้ลงทุนซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) ในไตร
มาสที ่3 ปี 2564 โดยภายหลงัไดม้กีารเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั พลสัเทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ด าเนิน
ธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิและบรกิารบนัทกึขอ้มลูส่วนบุคคล จงึสง่ผลใหไ้ตรมาสที ่1 ของปี 2565 บรษิทัมกีาร
รบัรูร้ายไดใ้นสว่นนี้เพิม่มากขึน้เมื่อเทีย่บกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี้การใหบ้รกิารผ่านตูเ้ตมิ
เงนิตลอดจนธุรกรรมต่างๆ รวมไปถงึ ระบบฟู๊ ดคอรท์ของศูนยอ์าหารยงัคงเตบิโตไดด้ ี ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ศกัยภาพอนัแขง็แกร่งในการด าเนินงานของบรษิทัฯ 



 

รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

 

 

 

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 เท่ากบั  225.8 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 55.5 ลา้นบาท จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ  32.6 และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา
ก าไรขัน้ตน้ไดเ้พิม่ขึน้ 48.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.6  

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ อยู่ที ่30.7% ลดลงจาก 46.8% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แต่ปรบัตวั
เพิม่ขึน้จาก 24.8% จากไตรมาสทีผ่่านมา 



 

 
ทัง้นี้สาเหตุทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาส 1 ปี 2565 ลดลงเป็นผลมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิ 

Drop-off ทีน้่อยกว่าอตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูเ้ตม็ไตรมาส 1 ปี 2564 
ประกอบกบัการปรบักลยุทธ์โดยเริม่สรา้งแบรนด ์Orange Express by Kerry เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บัลูกคา้
โดยจ านวนพสัดุทีส่ง่ผ่านแบรนด ์ Orange Express มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการและเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกคา้และมัน่ใจว่าจะมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ในไตรมาสถดัไป  

นอกจากนี้การร่วมมอืกบัพนัธมติรในธุรกจิขนสง่ ไดแ้ก่ บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต ์เซอรว์สิ จ ากดั  
บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซเ์พรส จ ากดั  บรษิทั เพยโ์พสต ์เซอรว์สิ จ ากดั  และ บรษิทั สปีดดีเ้อก็เพรส เซอรว์สิ 
จ ากดั ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของบรษิทั สบาย สปีด จ ากดั จะช่วยสง่เสรมิใหลู้กคา้มทีางเลอืกที่
หลากหลายตลอดจนขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร (โดยเฉพาะภาคอสีาน) และสรา้งศกัยภาพทีแ่ขง็แกร่งใหก้บั
ธุรกจิจุดรบัสง่พสัดุของบรษิทัฯ ไดต้่อไปในอนาคต 
 
ค่าใช้จ่ายรวม 

ค่าใชจ่้ายรวมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2565 เท่ากบั  165.4 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 31.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ  23.7 เป็นผลการขยายโครงสรา้งธุรกจิ และ
การเพิม่บุคลากรเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ่้ายดอกเบีย้จากเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิระยะสัน้และระยะยาว และการออกหุน้กู ้เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิ 

และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าค่าใชจ่้ายรวมไดล้ดลง 43.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ  20.9 สาเหตุ
หลกัมาจากรายไดจ้ากการผ่อนช าระเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัจ านวนลูกหนี้ผ่อนช าระซึง่เพิม่ขึน้จากการจ าหน่าย
ตูเ้ตมิเงนิในช่วงปี 2564 ถงึไตรมาส 1 ปี 2565 ซึง่เป็นผลเชงิบวกจากโครงการเยยีวยาลูกคา้ผ่อนช าระทีเ่ริม่
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2564 และจากตดิตามลูกหนี้อย่างใกลช้ดิยิง่ขึน้เสรมิโครงการเยยีวยาในช่วงกลาง/ปลาย
ไตรมาส 4 ปี 2564 
 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธสิว่นของบรษิทัฯ ส าหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2565 สิน้สุด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เท่ากบั 
107.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที ่73.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 218.5 และ เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสทีผ่่านมาก าไรสุทธสิ่วนของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 30.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการ
รบัรูส้ว่นแบ่งรายได ้ และก าไรเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรายไดธุ้รกจิระบบจดัการศูนยอ์าหาร การเพิม่ขึน้ของ



 

ยอดจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบั     ตูจ้ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ รวมทัง้การเขา้ลงทุนในธุรกจิบตัรพลาสตกิ และ
ธุรกจิแฟรนไชสก์ารใหบ้รกิารงานไปรษณียแ์ละขนสง่วสัดุ 

 

 

 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

 
 



 

สินทรพัยร์วม  

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้  440.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  7.2 จากวนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

1. รายการค่าความนิยมเพิม่ขึน้จ านวน 142.96 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ลงทุนในบรษิทั
เดอะ เลตเตอร ์ โพสต ์ จ ากดั บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซเ์พรส จ ากดั และบรษิทั เพยโ์พสต ์
เซอรว์สิ จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิจุดใหบ้รกิารขนสง่พสัดุและไปรษณีย ์ บรษิทั ซติีซ้อฟท์ 
อนิโฟเทค จ ากดั ประกอบธุรกจิจ าหน่ายและพฒันาซอฟทแ์วรเ์ครื่อง POS 

2. รายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้จ านวน 112.48 ลา้นบาท เนื่องจากการเขา้ลงทุนตู้
จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัเิพิม่ขึน้ 

3. การจดัตัง้บรษิทัร่วม เพิม่ขึน้จ านวน 1,129.44 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ร่วมลงทุนใน
บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัหา จ าหน่าย ตดิตัง้ พฒันาระบบ 
ใหเ้ช่า ใหบ้รกิาร บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมระบบบรหิารจดัการเครื่องรบัจ่ายเงนิอตัโนมตัิ  

 
หน้ีสินรวม  

หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 ลดลง  527.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  19.2 จากวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 โดยทีส่าเหตุหลกัมาจากรายการเจา้หนี้อื่นทีล่ดลงเป็นอย่างมาก ซึง่เกดิจากการจ่ายช าระ
เจา้หนี้ค่าหุน้จากการเขา้ลงทุนในบรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) 
 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้  968.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  28.6 จาก
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จากการเพิม่ขึน้ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  70.0 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูค่าหุน้
สามญั 700.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหก้บั บรษิทั แคช แมชชนี 
แคปปิตอล จ ากดั 
 

 

 

 



 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 เพิม่ขึน้เป็น 1.07 เท่า เมื่อเทยีบกบัจ านวน 0.90 ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 อยู่ที ่ 0.51 เท่า เมื่อเทยีบกบัจ านวน 
0.81 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อนัเป็นผลมาจากการการจ่ายช าระเจา้หนี้ค่าหุน้จากการเขา้ลงทุนในบรษิทั 
ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน)  
 
 
 

 

 
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
  

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 
 

(นายชเูกยีรต ิรุจนพรพจ)ี 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 


