
 
 

13 พฤษภาคม 2565 
 
เรื1อง  คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ผลการดาํเนินงาน (แกไ้ข) 

ไตรมาส 1 ปี 2565 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

 บรษิทั สบายเทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ขอชีUแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 สิUนสดุวนัที1 31 
มนีาคม 2565 ที1ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยมรีายละเอยีดดงันีU 

 
การเปลี(ยนแปลงที(สาํคญัในไตรมาส 1 ปี 2565 
 

จากปี 2564 บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิและเพิ1มพนัธมติรที1หลากหลาย เพื1อใหค้รอบคลุม ecosystem ต่อ
ยอดและเสรมิสรา้งศกัยภาพ (synergy) ของบรษิทัฯ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิ1งขึUน 

บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิจดักลุม่ธุรกจิออกเป็น 5 กลุ่มธรุกิจหลกัไดแ้ก่ ธรุกิจบริการระบบชาํระเงิน ธรุกิจ

จดัจาํหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ ์ ธรุกิจระบบโซลชูั (นส ์ ช่องทางการขายและบริการ ธรุกิจการ
ให้บริการทางการเงิน และธรุกิจนวตักรรม ทั UงนีUบรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนที1สง่ผลต่อการเตบิโตของธุรกจิ
เป็นจาํนวนมาก โดยมรีายละเอยีดของการเปลี1ยนแปลงที1สาํคญัและประเภทธุรกจิมดีงันีU 
 
กลุ่มธรุกิจบริการระบบชาํระเงิน 

บรษิทัฯ ไดป้ระกาศรว่มมอืกบับริษทั แพลท ฟินเซิรฟ์ จาํกดั (“PFS”) เป็นผูใ้หบ้รกิารตูฝ้าก-ถอน
เงนิอตัโนมตั ิ เพื1อการสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิ (Business Synergy) ใหแ้ขง็แกรง่และครอบคลุม โดยการใช้
จุดแขง็ของ บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จาํกดั มารว่มสรา้งการลงทุนใหม ่ และสรา้งรายไดจ้ากการตดิตั Uง และ
คา่ธรรมเนียมจากการใชบ้รกิารเครื1องกด/ถอน/ฝาก/โอนเงนิสด โดย บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จาํกดั ไดร้บั
สญัญาวา่จา้งใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารตูก้ดเงนิสดจาํนวน 10,000 ตู ้ เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะตดิตั Uงหน้ารา้น
สะดวกซืUอ 7-11 ทั 1วประเทศ  
  
  



 
 
กลุ่มธรุกิจจดัจาํหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ ์

 หลงัจากปรับโครงสร้างบริษทั ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) (“TBSP”) ไดเ้ปลี1ยนชื1อบรษิทัใหมเ่ป็น 

บริษทั พลสัเทค อินโนเวชั (น จาํกดั (มหาชน) (“PTECH”) เพื1อปรบัแนวทางในการดาํเนินธุรกจิให้
สอดคลอ้งกบัที1บรษิทัฯ ไดว้างเป้าหมายไว ้ และกาํลงัเดนิต่อตามกลยทุธใ์นการเขา้ไปลงทุนใน บริษทั 
อินดีม กรุป๊ จาํกดั (“INDEEM”) ซึ1งเป็นผูนํ้าธุรกจิการตลาดตรง (Direct Marketing หรอื MLM) ที1ชว่ย
จดัการดา้นการบรกิารคลงัสนิคา้ ทาํหน้าที1จดัการงาน back office แทนรา้นคา้ออนไลน์ และสรา้งชอ่ง
ทางการขายรว่มกนั (Sales Shop Network) ซึ1งเป็นการใชแ้ละขยายเครอืขา่ยสาขาที1บรษิทัฯ มอียูใ่น 
ecosystem  
 
กลุ่มธรุกิจระบบโซลชูั (นส ์ช่องทางการขายและบริการ 
 ในกลุม่ธุรกจิระบบโซลชูั 1นส ์ ชอ่งทางการขายและบรกิาร มกีารเปลี1ยนแปลงเป็นจาํนวนมากเพื1อให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์การบรหิารของบรษิทัฯ โดยเริ1มจากบริษทั สบาย พอซ จาํกดั  เป็นการปักธงจากเดมิ
ที1ระบบ POS (Point of sale system) เป็นฟีเจอรเ์พยีงอยา่งเดยีวในบรษิทั SABUY Solutions เปลี1ยนแปลง
มาเป็นบรษิทัยอ่ยในเครอืที1พรอ้มที1จะเตบิโตและขยายธุรกจิในอนาคตอนัใกล ้ โดยธุรกจิของบรษิทั สบาย 
พอซ จาํกดั จะเป็นการพฒันาและลงทุนในระบบ ระบบ POS  หรอืระบบขายหน้ารา้น โดยมุง่เน้นการ
ใหบ้รกิารสาํหรบัธุรกจิรา้นคา้ปลกีใน ecosystem บรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน  บริษทั ซิตีfซอฟท ์ อินโฟเทค 
จาํกดั (“CSI”)  เนื1องจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึศกัยภาพในธุรกจิของระบบ POS อกีทั Uงยงัเป็นการเกืUอหนุนต่อ
บรษิทั สบาย พอซ จาํกดั ในการลดระยะเวลาในการสรา้งระบบ เนื1องจากทางบรษิทั ซติีUซอฟท ์ อนิโฟเทค 
จาํกดั มปีระสบการณ์ในระบบ POS มามากกวา่ 20 ปี ประกอบกบัการลงทุนใน บริษทั แอด็วานซ ์อินฟอร์
เมชั (น เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“AIT”) เพื1อพฒันาระบบ Cloud และ Data Center Service และ
ระบบปฏบิตักิารต่างๆ จะชว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ สามารถรองรบัการเตบิโตไดใ้นอนาคต ตลอดจนการเขา้ลงทุน
ใน บริษทั บซัซี(บีส ์ จาํกดั เพื1อพฒันา Platform Loyalty Program ระบบ e-Commerce และการบรหิาร
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใน ecosystem ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั ลอคบอกซ ์ กรุป๊ 
จาํกดั  และ บริษทั ดิ อะชีฟเวอร ์ 59 จาํกดั  โดยใชจุ้ดแขง็ของบรษิทัฯ ซึ1งมสีนิคา้บรกิารที1หลากหลาย
ภายใต ้ecosystem ของกลุม่บรษิทัฯ ทั Uงตูข้ายสนิคา้อตัโนมตั ิระบบ POS ระบบ e-wallet จุดใหบ้รกิาร Drop-
off การใหบ้รกิารทางการเงนิ เชน่ การ ใหส้นิเชื1อ การซืUอประกนั เป็นตน้ มารว่มพฒันากบั Smart Locker 
ของกลุม่บรษิทัลอคบอกซ ์ ซึ1งจะเป็นการสรา้งโอกาสใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารที1ทนัสมยั 
ตอบโจทย ์ผูบ้รโิภค โดยเฉพาะพืUนที1ในเขตเศรษฐกจิตามแนวรถไฟฟ้า บริษทั สบาย วอช จาํกดั  เป็นธุรกจิ
รา้นซกัผา้อตัโนมตัภิายใตเ้ครื1องหมายการคา้ “SABUY WASH” และบรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึโอกาสการเตบิโต
ของธุรกจิรา้นซกัผา้อตัโนมตัจิงึเกดิการรว่มมอืกบับริษทั ลอนดรีfบาร ์ ไทย จาํกดั  ซึ1งเป็นผูป้ระกอบการ
อนัดบั 1 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยการรว่มมอืคราวนีUสง่ผลใหแ้บรนด ์SABUY WASH สามารถเตบิโต
ควบคูก่นัไปอยา่งแขง็แกรง่ภายใต ้ecosystem ของบรษิทัฯ  



 
 ในสว่นของกลุม่ธุรกจิ Drop-off บรษิทัฯ ไดม้กีารรว่มมอืกบับรษิทัอื1นๆ เชน่ บริษทั เอ. ที. พี. เฟรนด ์
เซอรวิ์ส จาํกดั, บริษทั เพยโ์พสต ์เซอรวิ์ส จาํกดั, บริษทั เอม็พ้อยทเ์อก็เพรส จาํกดั, บริษทั เดอะ เลต
เตอร ์โพสต ์เซอรวิ์ส จาํกดั  เพื1อขยายจุดใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมถงึคนในทุกพืUนที1 อกีทั Uงบรษิทัฯ จะมกีาร
จดัตั Uงบรษิทัยอ่ยในเครอืใหมอ่กี 2 แหง่ ซึ1งกค็อื บริษทั สบาย สปีด จาํกดั และ บริษทั สปีดดีf เอก็เพรส 
จาํกดั  โดยในไตรมาสที1 1 ปี 2565 บรษิทัฯ มจุีด drop-off รวมกนัทั Uงประเทศมากกวา่ 12,100 จุด นอกจากนีU
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการใหบ้รกิารของบุคลากร เพื1อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจและการใชง้าน
ที1ต่อเนื1อง  
 
กลุ่มธรุกิจการให้บริการทางการเงิน 

ดว้ยศกัยภาพที1แขง็แกรง่ของ SABUY ecosystem ที1สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายในระดบัชุมชนทั 1ว
ประเทศ กลุม่บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิและต่อยอดไปยงัธุรกจิประกนัภยัและสนิเชื1อ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ดนิต่อตาม
กลยทุธใ์นการเขา้ไปลงทุนใน บริษทั คารฟิ์นน์ อินเตอรเ์นชั (นแนล จาํกดั (“CarFinn”) บรษิทัฯ ไดผ้นึก
กาํลงัทางธุรกจิกบั CarFinn โดยเฉพาะในฐานลกูคา้สนิเชื1อเชา่ซืUอหรอืสนิเชื1อจาํนํารถยนต ์ และต่อยอดฐาน
ลกูคา้ประกนัรถยนต ์ ใหแ้ก่บรษิทั สบาย แมกซี1 อนิชวัรนัส ์ โบรกเกอร ์ จาํกดั นอกจากนีUบรษิทักาํลงั

ดาํเนินการเขา้ไปลงทุนใน  บริษทั นครหลวง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) เนื6องจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึการ

เขา้สูต่ลาดของสนิเชื1อนาโนไฟแนนซซ์ึ1งทาง ไดร้บัอนุญาตจากทางธนาคารแหง่ประเทศเป็นที1เรยีบรอ้ยแลว้ 
ซึ1งจะทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายบรกิารในกลุม่ธุรกจินีUใหท้ั 1วถงึกลุม่เป้าหมายไดม้ากยิ1งขึUน อกีทั Uงบรษิทัฯ 
ไดเ้ขา้ไปลงทุนใน บริษทั โอ มนันี(  จาํกดั  ซึ1งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตสนิเชื1อรายยอ่ยที1เกดิขึUนเป็นระดบัจงัหวดั 
ตามภมูลิาํเนา (Pico Finance) และเป็นผูพ้ฒันาระบบ Application และระบบปัญญาประดษิฐ ์ (AI) สาํหรบั
การปลอ่ย สนิเชื1อรายยอ่ย ซึ1งจะชว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ สามารถเริ1มดาํเนินธุรกจิปลอ่ยสนิเชื1อ  Pico Finance 
ในพืUนที1 3 จงัหวดั เชน่ กรงุเทพมหานคร ปทุมธานี และ สมทุรสาคร ไดท้นัท ี 

  



 
 

ธรุกิจนวตักรรม  

โดยในสว่นของธุรกจินวตักรรมที1เพิ1มเขา้มา จะเป็น บริษทั สบาย ดิจิตอล จาํกดั  เพื1อลงทุนใน
ธุรกจิที1เกี1ยวขอ้งกบัสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Asset) ซึ1งรวมไปถงึสกุลเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) และธุรกจิ
ที1เกี1ยวขอ้งกบัเทคโนโลยบีลอ็กเชน โดยอยูร่ะหวา่งเดนิหน้าขอใบอนุญาตจากทางสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) บริษทั สบาย แอคเซอเรอเรเตอร ์จาํกดั  โดยมุง่เน้นการ
ลงทุนธุรกจิที1เกี1ยวขอ้งกบันวตักรรม เพื1อขยายการลงทุนของกลุม่บรษิทั เพิ1มศกัยภาพสนิคา้และบรกิารใน 
ecosystem ของ SABUY บริษทั อีoตแลบ็ จาํกดั  เพื1อลงทุนในการใหค้าํปรกึษา ออกแบบ การเขยีน
โปรแกรม พฒันาซอฟตแ์วร ์และใหบ้รกิาร SaaS (Service as a Solution) แก่รา้นอาหารและเครื1องดื1ม เพื1อ
ชว่ยในการตดัสนิใจออกแบบเมนูอาหาร โปรโมชั 1น แคมเปญ ต่างๆ ในการกระตุน้ยอดขาย โดยให ้ AI 
(Artificial Intelligence) ศกึษาพฤตกิรรม หรอื pattern ของ ลกูคา้สว่นใหญ่ เพื1อกาํหนด Decision Model และ
บริษทั คีน โปรไฟล ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ใหค้าํปรกึษางานดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละกลยทุธเ์พื1อการ 
พฒันาบรหิารจดัการในองคก์ร และบรกิารดา้น Human Resource and Organization Development (HROD 
Tech) โดยมกีารพฒันาโปรแกรมในการบรหิาร ทรพัยากรบุคคลมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นของการสรา้งการ
ทาํงานแบบรว่มมอื (Collaboration) การลดปัญหาความขดัแยง้ในองคก์ร และ การวางกลยทุธอ์งคก์รในดา้น
บุคลากรหรอืการสรา้ง Employer Branding ซึ1งจะชว่ยใหก้ลุม่บรษิทัฯ สามารถเสรมิสรา้งศกัยภาพของ
พนกังาน รวมไปถงึสนิคา้และบรกิาร ภายใต ้ecosystem ของ SABUY ใหม้คีวามแขง็แกรง่มากยิ1งขึUน 

 



 
กลยทุธแ์ละเป้าหมายในปี 2565  

 “SABUYVERSE The Next Visionary” หรอืจกัรวาลในแบบของสบายที1ครอบคลุมภาคธุรกจิและ
การใชช้วีติของประชาชน มกีลยทุธค์อื 7-7-7 โดยแบ่งออกเป็น 7 สะดวก 7 SMARTs และ 7 Rising Stars 
ดงันีU  

7 สะดวก เพื1อชวีติที1สบายของผูบ้รโิภคตั Uงแต่ตื1นจนเขา้นอนดว้ยบรกิารจาก SABUY ไดแ้ก่ สะดวก
ซืUอ, สะดวกสง่, สะดวกซกั, สะดวกใช,้ สะดวกจา่ย, สะดวกโอน และสะดวกชาํระ 

7 SMARTs การพฒันาเทคโนโลย ีใหค้รอบคลุมในทุกกลุม่พืUนที1เป้าหมาย ไดแ้ก่ SMART Factory, 
SMART Office, SMART School, SMART Canteen, SMART Parking, SMART Home และ SMART 
Locker  
  7 Rising Stars ตั Uงจุดยทุธศาสตรข์ยายการลงทุนไปในกลุม่ธุรกจิดาวรุง่ ไดแ้ก่ SABUY Digital, 
SABUY Accelerator, SABUY as a Solutions (SaaS), SABUY Speed, SABUY Channel, SABUY Media 
และ SABUY Infrastructure 
 
  



 
 
ผลประกอบการไตรมาส 1 สิfนสดุวนัที( 31 มีนาคม 2565 

 
 
หมายเหตุ : 1. รายไดร้วม 735.0 ลา้นบาท ขา้งตน้ไมร่วม รายไดอ้ื>น ๆ อกีจาํนวน 100.4 ลา้นบาท และ สว่นแบง่กาํไรของ
การรว่มคา้และบรษิทัรว่มที>ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
     2. คาํนวณจากหุน้ที> 1,271.4 ลา้นหุน้ ณ วนัที> 31 มนีาคม 2565 

 
รายได้ 

รายไดร้วมจากธุรกจิปกตขิองบรษิทัในไตรมาส 1 ปี 2565 สิUนสดุวนัที1 31 มนีาคม 2565 อยูท่ี1 735.0 
ลา้นบาท เพิ1มขึUน 370.9 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 101.9 และเมื1อเทยีบกบัไตร
มาสที1ผา่นมารายไดร้วมไดเ้พิ1มขึUน 20.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.9 ทั UงนีUรายไดท้ี1เพิ1มขึUนอยา่งกา้วกระโดด
ในไตรมาสนีU เนื1องจากมบีรษิทัใหม่ๆ  เขา้มาในกลุม่ SABUY เชน่ ShipSmile (เม.ย. 64) TBSP (ต.ค. 64) 
The Letter Post, Point Express, Paypost (ม.ีค. 65) โดยบรษิทัเหลา่นีUไมม่รีายไดร้วมอยูใ่นไตรมาส 1 ปี 
2564 โดยมรีายละเอยีดของสดัสว่นรายไดด้งัต่อไปนีU  

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในไตรมาส 1 ปี 2565 อยูท่ี1 388.9 ลา้นบาท เพิ1มขึUน 208.1 ลา้นบาทจาก
ชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 115.1 และเมื1อเทยีบกบัไตรมาสที1ผา่นมารายไดจ้าก
การใหบ้รกิารไดเ้พิ1มขึUน 0.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.1   

2. บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายในชว่งไตรมาส 1 ปี 2565 เทา่กบั 267.1 ลา้นบาท เพิ1มขึUน 147.8 ลา้น
บาทจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า คดิเป็นรอ้ยละ 124.0 และเมื1อเทยีบกบัไตรมาสที1ผา่นมา
รายไดจ้ากการขายไดเ้พิ1มขึUน 13.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.2  



 
3. และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาในชว่งไตรมาส 1 ปี 2565 เทา่กบั 79.1 ลา้นบาท เพิ1มขึUน 

15.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.4 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และเมื1อเทยีบกบัไตรมาส
ที1ผา่นมารายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญาไดเ้พิ1มขึUน 7.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.1  

ซึ1งเป็นผลมาจากรายไดใ้นสว่นของกลุ่มธุรกจิระบบโซลชูั 1นส ์ช่องทางการขายและบริการ โดยเฉพาะ

ในสว่นของโซลชูั 1นส ์และการใหบ้รกิารงานไปรษณียแ์ละขนสง่พสัดุ ซึ1งเป็นแกนหลกัของการสรา้งรายไดใ้ห้
กลุ่ม Solutions & Channels โดย ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 บรษิทัฯ มจุีดใหบ้รกิารรบัส่งพสัดุกว่า 12,100 
จุดทั 1วประเทศผ่านสาขาของบรษิทั เอ.ท.ีพ.ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จํากดั  บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต์ เซอรว์สิ 
จํากดั  บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซ์เพรส จํากดั  บรษิทั เพยโ์พสต์เซอรวสิ จํากดั  และ บรษิทั สปีดดีUเอก็เพรส 
เซอรว์สิ จาํกดั โดยบรษิทั เอ.ท.ีพ ีเฟรนด ์เซอรว์สิ จาํกดั เป็นบรษิทัหลกัในการสรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่ม โดย
มรีายไดป้ระมาณกึ1งหนึ1งของกลุ่ม Solutions & Channels ซึ1งทั Uงกลุ่ม drop-off นีUไม่มกีารรบัรูร้ายไดใ้นไตร
มาส 1 ปี 2564 ตามกล่าวขา้งตน้  ซึ1งทั Uงหมดอยู่ภายใตก้ารกํากบัดูแลของบรษิทั สบาย สปีด จํากดั  โดย
ไตรมาส 4 ปี 2564 มจีาํนวนสาขาอยูท่ี1 5,984 สาขา เพิ1มขึUน 6,116 สาขา  

 ในสว่นของกลุ่มธุรกจิจดัจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ ์บรษิทัมกีารเขา้ลงทุนซืUอหุน้สามญัของบรษิทั 

ทบีเีอสพ ีจาํกดั (มหาชน) ในไตรมาสที1 3 ปี 2564 โดยภายหลงัไดม้กีารเปลี1ยนชื1อเป็นบรษิทั พลสัเทค อนิ
โนเวชั 1น จํากดั (มหาชน) ซึ1งดําเนินธุรกจิผลติบตัรพลาสตกิและบรกิารบนัทกึขอ้มูลส่วนบุคคล จงึส่งผลให้
ไตรมาสที1 1 ของปี 2565 บรษิทัมกีารรบัรูร้ายไดใ้นสว่นนีUเพิ1มมากขึUนเมื1อเที1ยบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที1
ยงัไม่มกีารรบัรูร้ายไดจ้ากธุรกจิส่วนนีU ซึ1งมาเริ1มรบัรูร้ายไดเ้มื1อปลายไตรมาส 4 ปี 2564 จงึทําใหร้ายไดใ้น
ส่วนของธุรกจิ Retail และรายไดร้วมของบรษิทัฯ โตขึUนอย่างก้าวกระโดดเมื1อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อน นอกจากนีUการใหบ้รกิารผา่นตูเ้ตมิเงนิตลอดจนธุรกรรมต่างๆ รวมไปถงึ ระบบฟู๊ดคอรท์ของศนูยอ์าหาร
ยงัคงเตบิโตไดด้ ีและในไตรมาส 1 ปี 2565 มกีารเขา้ลงทุนในบรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จาํกดั เพื1อนําจุดเด่น
ของทั Uงสองบรษิทัมาสรา้งศกัยภาพทางธุรกจิ โดยนําระบบการชําระเงนิของบรษิทัฯ มาปรบัใชบ้นตู้ฝาก/
ถอน/โอนเงนิสด คาดว่าจะเริ1มรบัรูร้ายไดใ้นช่วงปลายไตรมาสที1 2 ปี 2565 และเป็นเสรมิสรา้งจุดแขง็ของ
กลุ่มธุรกจิระบบบรกิารชาํระเงนิ ซึ1งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพอนัแขง็แกรง่ในการดาํเนินงานและบรหิารของ
บรษิทัฯ   

ทั UงนีUบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื1นๆจาํนวน 100.4 ลา้นบาท โดยเป็นการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสิ1งปลกูสรา้ง
และทรพัยส์นิรวมถงึอุปกรณ์และเครื1องมอืที1ไม่ไดใ้ชง้านของบมจ. TBSP จํานวน 80 ลา้นบาท และรายได้
จากการรบัชาํระหนีUตูเ้ตมิเงนิตามเยยีวยาตั Uงแต่เดอืนสงิหาคม 2564 จาํนวน 18 ลา้นบาท และเมื1อเทยีบกบั
ไตรมาส 4 ปี 2564 รายไดอ้ื1น ๆ มจีาํนวน 180 ลา้นบาท เกดิจากรายไดก้ารขายที1ดนิและทรพัยส์นิจากการ
ปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทั TBSP ที1 110 ลา้นบาท โดยที1รายไดอ้ื1นๆ ในไตรมาส 1 ปี 2564 มเีพยีง 9 
ลา้นบาท  

 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายได้รวม 
(ลา้นบาท) 

 

 

 
กาํไรขั fนต้น 

กาํไรขั Uนตน้รวมสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 สิUนสดุวนัที1 31 มนีาคม 2565 เทา่กบั  225.8 ลา้นบาท 
เพิ1มขึUน 55.5 ลา้นบาท จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ  32.6 และเมื1อเทยีบกบัไตรมาสที1ผา่นมา
กาํไรขั Uนตน้ไดเ้พิ1มขึUน 48.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.6  

อตัรากาํไรขั Uนตน้ของบรษิทัฯ อยูท่ี1 30.7% ลดลงจาก 46.8% ในชว่งเดยีวกนัของปีก่อน แต่ปรบัตวั
เพิ1มขึUนจาก 24.8% จากไตรมาสที1ผา่นมา 



 
ทั UงนีUสาเหตุที1อตัรากาํไรขั Uนตน้ในไตรมาส � ปี � ¡  ลดลงเป็นผลมาจากอตัรากาํไรขั Uนตน้ของธุรกจิ 

Drop-off ที1น้อยกวา่อตัรากาํไรขั Uนตน้ของธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ ซึ1งยงัไมไ่ดร้บัรูเ้ตม็ไตรมาส � ปี � ¡¢ 
ประกอบกบัการปรบักลยทุธโ์ดยเริ1มสรา้งแบรนด ์Orange Express by Kerry เพื1อเพิ1มทางเลอืกใหก้บัลกูคา้
โดยจาํนวนพสัดุที1สง่ผา่นแบรนด ์ Orange Express มกีารปรบัตวัเพิ1มขึUนอยา่งต่อเนื1อง ตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการและเพิ1มความเชื1อมั 1นใหก้บัลกูคา้และมั 1นใจวา่จะมแีนวโน้มที1จะเพิ1มสงูขึUนในไตรมาสถดัไป  

นอกจากนีUการรว่มมอืกบัพนัธมติรในธุรกจิขนสง่ ไดแ้ก่ บรษิทั เดอะ เลตเตอร ์โพสต ์เซอรว์สิ จาํกดั  
บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซเ์พรส จาํกดั  บรษิทั เพยโ์พสต ์เซอรว์สิ จาํกดั  และ บรษิทั สปีดดีUเอก็เพรส เซอรว์สิ 
จาํกดั ซึ1งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของบรษิทั สบาย สปีด จาํกดั จะชว่ยสง่เสรมิใหล้กูคา้มทีางเลอืกที1
หลากหลายตลอดจนขยายพืUนที1การใหบ้รกิาร (โดยเฉพาะภาคอสีาน) และสรา้งศกัยภาพที1แขง็แกรง่ใหก้บั
ธุรกจิจุดรบัสง่พสัดุของบรษิทัฯ ไดต่้อไปในอนาคต 
 
ค่าใช้จ่ายรวม 

คา่ใชจ้า่ยรวมสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 สิUนสดุวนัที1 31 มนีาคม 2565 เทา่กบั  165.4 ลา้นบาท 
เพิ1มขึUนจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 31.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ  23.7 เป็นผลการขยายโครงสรา้งธุรกจิ และ
การเพิ1มบุคลากรเมื1อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ตลอดจนการเพิ1มขึUนของคา่ใชจ้า่ยดอกเบีUยจากเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิระยะสั Uนและระยะยาว และการออกหุน้กู ้เพื1อรองรบัการขยายธุรกจิ 

และเมื1อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าคา่ใชจ้า่ยรวมไดล้ดลง 43.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ  20.9 สาเหตุ
หลกัมาจากรายไดจ้ากการผอ่นชาํระเพิ1มขึUนสอดคลอ้งกบัจาํนวนลกูหนีUผอ่นชาํระซึ1งเพิ1มขึUนจากการจาํหน่าย
ตูเ้ตมิเงนิในชว่งปี 2564 ถงึไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ1งเป็นผลเชงิบวกจากโครงการเยยีวยาลกูคา้ผอ่นชาํระที1เริ1ม
ตั Uงแต่เดอืนสงิหาคม 2564 และจากตดิตามลกูหนีUอยา่งใกลช้ดิยิ1งขึUนเสรมิโครงการเยยีวยาในชว่งกลาง/ปลาย
ไตรมาส 4 ปี 2564 

 

กาํไรสทุธิ 

ทั UงนีUกาํไรสทุธสิว่นของบรษิทัฯ สาํหรบังวดไตรมาส 1 ปี 2565 สิUนสดุ ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 
เทา่กบั 107.3 ลา้นบาท เพิ1มขึUนจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนที1 73.6 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 218.5 และ เมื1อ
เทยีบกบัไตรมาสที1ผา่นมากาํไรสทุธสิว่นของบรษิทัฯ เพิ1มขึUน 30.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 ซึ1ง
สอดคลอ้งกบัการรบัรูส้ว่นแบ่งรายได ้และกาํไรเนื1องจากการเพิ1มขึUนของรายไดธุ้รกจิระบบจดัการศนูยอ์าหาร 
การเพิ1มขึUนของยอดจาํหน่ายสนิคา้สาํหรบั     ตูจ้าํหน่ายสนิคา้อตัโนมตั ิ รวมทั Uงการเขา้ลงทุนในธุรกจิบตัร
พลาสตกิ และธุรกจิแฟรนไชสก์ารใหบ้รกิารงานไปรษณียแ์ละขนสง่วสัดุ ทั UงนีUกาํไรสทุธสิว่นของบรษิทัฯ 
107.3 ลา้นบาท เป็นกาํไรจากสดัสว่นรายไดอ้ื1น 45.0 ลา้นบาท จงึทาํใหก้าํไรสทุธสิว่นของบรษิทัฯ ในสว่น
การดาํเนินงานปกตอิยูท่ี1 62.3 ลา้นบาท  



 
 

 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินที(สาํคญั 

 

 
สินทรพัยร์วม  

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 เพิ1มขึUน  440.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  7.2 จากวนัที1 
31 ธนัวาคม 2564 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

1. รายการคา่ความนิยมเพิ1มขึUนจาํนวน 142.96 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้ลงทุนในบรษิทั
เดอะ เลตเตอร ์ โพสต ์ จาํกดั บรษิทั เอม็พอ้ยทเ์อก็ซเ์พรส จาํกดั และบรษิทั เพยโ์พสต ์



 
เซอรว์สิ จาํกดั ซึ1งประกอบธุรกจิจดุใหบ้รกิารขนสง่พสัดุและไปรษณยี ์ บรษิทั ซติีUซอฟท ์
อนิโฟเทค จาํกดั ประกอบธุรกจิจาํหน่ายและพฒันาซอฟทแ์วรเ์ครื1อง POS 

2. รายการที1ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพิ1มขึUนจาํนวน 112.48 ลา้นบาท เนื1องจากการเขา้ลงทุนตู้
จาํหน่ายสนิคา้อตัโนมตัเิพิ1มขึUน 

3. การจดัตั Uงบรษิทัรว่ม เพิ1มขึUนจาํนวน 1,129.44 ลา้นบาท โดยมาจากการเขา้รว่มลงทุนใน
บรษิทั แพลท ฟินเซริฟ์ จาํกดั ซึ1งประกอบธุรกจิใหบ้รกิารจดัหา จาํหน่าย ตดิตั Uง พฒันาระบบ 
ใหเ้ชา่ ใหบ้รกิาร บาํรงุรกัษาและซ่อมแซมระบบบรหิารจดัการเครื1องรบัจา่ยเงนิอตัโนมตั ิ 

 
หนีfสินรวม  

หนีUสนิรวม ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 ลดลง  527.4 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  19.2 จากวนัที1 31 
ธนัวาคม 2564 โดยที1สาเหตุหลกัมาจากรายการเจา้หนีUอื1นที1ลดลงเป็นอยา่งมาก ซึ1งเกดิจากการจา่ยชาํระ
เจา้หนีUคา่หุน้จากการเขา้ลงทุนในบรษิทั ทบีเีอสพ ีจาํกดั (มหาชน) 
 
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 เพิ1มขึUน  968.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ  28.6 จาก
วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 จากการเพิ1มขึUนของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้  70.0 ลา้นบาท และสว่นเกนิมลูคา่หุน้
สามญั 700.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิ1มทุนหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหก้บั บรษิทั แคช แมชชนี 
แคปปิตอล จาํกดั 

 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 เพิ1มขึUนเป็น 1.07 เทา่ เมื1อเทยีบกบัจาํนวน 0.90 ณ 
วนัที1 31 ธนัวาคม 2564  
 
อตัราส่วนหนีfสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราสว่นหนีUสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที1 31 มนีาคม 2565 อยูท่ี1  0.51 เทา่ เมื1อเทยีบกบัจาํนวน 
0.81 ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2564 อนัเป็นผลมาจากการการจา่ยชาํระเจา้หนีUคา่หุน้จากการเขา้ลงทุนในบรษิทั 
ทบีเีอสพ ีจาํกดั (มหาชน)  
 
 
 



 
 

 
จงึเรยีนมาเพื1อโปรดทราบ 

 
  

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 
 
 

(นายชเูกยีรต ิรจุนพรพจ)ี 
ประธานเจา้หน้าที1บรหิาร  


