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TKS - SABUY เผยทิศทางกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล หลังจับมือ Synergy ร่ วมกันของกลุ่มบริษัท
หลังจากกลุ่ มบริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“TKS”) ประกาศลงทุนในบริ ษัท
สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“SABUY”) และร่ วมลงทุนใน บริ ษัท ทีบีเอสพี จากัด (มหาชน)
(“TBSP”) ที่เป็ นธุรกิจบริหารจัดการบัตรพลาสติก และบัตรพลาสติกที่ใช้คู่กับ e-wallet โดยทั้ง 2 กลุ่ม
บริษัท ได้มีแผนงานที่จะต่อยอดในธุรกิจของตนเองที่สอดคล้องกับการตอบโจทย์ของยุคดิจิทัล และ
สังคมไร้เงินสดที่กาลังมาแรงในขณะนี้อย่างกว้างขวาง
นายสุ พันธุ ์ มงคลสุ ธี ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยทิศทางของกลุ่ม TKS ว่า “การจับมือเป็ นพันธมิตรกับกลุ่มสบายฯ เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึงการปรับ ทิศทางธุรกิ จของกลุ่ม TKS โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิ จที่เกี่ ย วข้องกับเทคโนโลยี
(Technology-based businesses) ซึ่งจะเป็ นการต่อยอดธุรกิ จเดิ มที่ท างกลุ่ม ได้ด าเนิ นการอยู่แ ล้ว โดยจะ
แบ่ งเป็ น 3 ส่วนหลัก ๆ ส่วนแรกเป็ นด้า น “IT Ecosystem” อยู่ภายใต้บ ริษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จากั ด
(มหาชน) (“Synnex”) ที่มีแชนแนลการขายมากกว่า 6,000 แห่ง ส่วนที่สองด้าน “Tech Platform” ที่ม่งุ เน้นใน
เรื่องการทา digital transformation เพื่อช่ วยขับเคลื่อนการทางานในองค์ก รสู่ยุคดิจิทั ลภายใต้บริษัท โกไฟว์
จ ากั ด (“Gofive”) และส่ ว นสุด ท้า ยเป็ นด้า น “Security& fulfillment solutions” ที่ มี ก ารน านวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ใหม่ๆ มาต่อยอดทางธุร กิ จ อย่ างต่ อเนื่ องอยู่ ภ ายใต้ TKS และบริษัทย่ อย โดยการเข้าลงทุน ใน
SABUY ในครั้ง นี ้ จะเข้า มาเสริ ม ในส่ ว นของ “Fintech Ecosystem” และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ ท างกลุ่ม สบายฯ
ดาเนินงานอยู่ เราคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี ้ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ สองฝ่ ายได้อย่ าง
มั่นคงและยั่งยืน”
ด้านนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Synnex หนึ่งในผูน้ าด้าน IT Ecosystem
ของไทย ยังได้เปิ ดเผยถึงมุมมองการต่อยอดทางธุรกิจกับทางกลุ่มสบายฯ ว่า ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสบายฯ
และกลุ่ม TKS จะช่ วยให้ Synnex มีโอกาสขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าให้ครอบคลุมถึงตูข้ ายสินค้า
อัตโนมัติ เพิ่มเติมจากช่ องทางการจ าหน่ ายปั จจุบันของ Synnex ที่มีมากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และ
ช่องทางการชาระเงินรวมถึงระบบจัดการบริหารความสัมพันธ์ข องลูก ค้าในรูปแบบของ Loyalty points ภายใต้
Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ นอกจากนี ้ ยังมีโอกาสที่จะนา IT Solutions ต่าง ๆ ของ Synnex ไปปรับใช้ใน
ความร่วมมือที่จะมีขึน้ ต่อ ไปในอนาคตได้อีก ด้วย ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้ธุรกิ จของ Synnex มีก ารเติบโตอย่ าง
แข็งแกร่งต่อไป

นายจุติพันธุ ์ มงคลสุธี กรรมการผูจ้ ัดการ TKS กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าเป็ นพันธมิตรทางธุรกิ จของ
TKS, TBSP และ SABUY ในครั้ง นี ้เ ป็ นการขยายช่ อ งทางและรู ปแบบในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ความ
หลากหลายด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บ ริการสิ่งพิมพ์และธุรกิ จบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท TKS ให้มากขึน้
โดยจะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิ กส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่ง
เป็ นคู่คา้ เดิมของ SABUY ในขณะเดียวกัน TBSP ก็จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิ จการจาหน่ ายสินค้าผ่ านตู้
ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็ นธุรกิ จที่ก าลังเติบโตพร้อมไปกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) และ
ทัง้ หมดนีส้ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ใหม่ของกลุ่ม TKS ในการเป็ นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem
ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) โดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้กล่าวถึงทิ ศทาง
ของกลุ่มสบาย เทคโนโลยี จากการร่วมเป็ นพันธมิตรในครัง้ นี ้ ว่าการร่วมมือกันในครั้งนีก้ ลุ่ม สบาย เทคโนโลยี
ภูมิใจและเป็ นเกี ย รติอย่ างมาก โดยปั จจัย ที่เป็ นตัวช่ วยในการตัดสิ น ใจครั้งนี ้ คือการที่ทางกลุ่ม TKS เห็น
ความสาคัญและมีความเข้าใจในเทคโนโลยี อย่างยอดเยี่ยม ทางสบายจึงเล็งเห็นในวิสยั ทัศน์และถือเป็ นโอกาส
สาคัญที่ช่วยให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าใน ecosystem ของกลุ่มสบาย อาทิ เวนดิง้ พลัส ธุรกิ จตูจ้ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ, สบายโซลูช่ ั นส์ และระบบจัดการร้านค้าปลีก POS, ธุรกิ จ e-commerce และระบบจัดการ
Supply chain, ธุรกิ จประกันภัย และสินเชื่ อ , รวมถึงสบาย มันนี่ ธุรกิ จกระเป๋ าเงิ นอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-wallet)
สามารถขยายเข้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็ นพันธมิตร ลูกค้า และคู่
ค้าของกลุ่มทีเคเอส ได้มากยิ่งขึน้ อีกด้วย
“การร่วมมือกันครัง้ นีย้ ังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทงั้ สองกลุ่มได้ร่วมกันแชร์ทงั้ ประสบการณ์ และทรัพยากร
ในการพัฒ นานวัต กรรมใหม่ ๆ ไม่ ว่ า จะทั้ง ที่ เ กี่ ย วกับ ระบบการช าระเงิ น e-commerce ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับ IOT ซึ่งยังมีศัก ยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับว่าการ
ร่ ว มมื อ ครั้ง นี ้เ ป็ นจุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคัญ ของทั้ง สองกลุ่ม ที่ จ ะก้า วไปข้า งหน้า อย่ า งแข็ ง แกร่ ง และรวดเร็ ว ”
นายชูเกียรติกล่าว
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