
 

 ข่าวประชาสมัพนัธ ์            วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 
TKS - SABUY เผยทิศทางกลยุทธใ์นยุคดิจิทัล หลังจับมือ Synergy ร่วมกันของกลุ่มบริษัท 

 
 หลังจากกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“TKS”) ประกาศลงทุนในบริษัท 
สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“SABUY”) และร่วมลงทุนใน บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) 
(“TBSP”) ท่ีเป็นธุรกิจบริหารจัดการบัตรพลาสติก และบัตรพลาสติกท่ีใช้คู่กับ e-wallet โดยท้ัง 2 กลุ่ม
บริษัท ได้มีแผนงานท่ีจะต่อยอดในธุรกิจของตนเองท่ีสอดคล้องกับการตอบโจทยข์องยุคดิจิทัล และ
สังคมไร้เงินสดท่ีก าลังมาแรงในขณะน้ีอย่างกว้างขวาง 
 
 นายสุพันธุ ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยทิศทางของกลุ่ม TKS ว่า “การจับมือเป็นพนัธมิตรกับกลุ่มสบายฯ เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงการปรับทิศทางธุรกิจของกลุ่ม TKS โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 
(Technology-based businesses) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มได้ด าเนินการอยู่แลว้ โดยจะ
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นดา้น “IT Ecosystem” อยู่ภายใตบ้ริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“Synnex”) ที่มีแชนแนลการขายมากกว่า 6,000 แห่ง ส่วนที่สองดา้น “Tech Platform” ที่มุ่งเนน้ใน
เร่ืองการท า digital transformation เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการท างานในองคก์รสู่ยุคดิจิทัลภายใตบ้ริษัท โกไฟว ์
จ ากัด (“Gofive”) และส่วนสุดท้ายเป็นด้าน “Security& fulfillment solutions” ที่มีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองอยู่ภายใต ้ TKS และบริษัทย่อย โดยการเข้าลงทุนใน 
SABUY ในครั้งนี้ จะเข้ามาเสริมในส่วนของ “Fintech Ecosystem” และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ทางกลุ่มสบายฯ 
ด าเนินงานอยู่ เราคาดหวงัว่าความร่วมมือในครั้งนี ้ จะช่วยสรา้งผลตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ทัง้สองฝ่ายไดอ้ย่าง
มั่นคงและยั่ งยืน” 
 

ด้านนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ Synnex หนึ่งในผูน้ าดา้น IT Ecosystem 
ของไทย ยังไดเ้ปิดเผยถึงมมุมองการต่อยอดทางธุรกิจกับทางกลุ่มสบายฯ ว่า ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสบายฯ 
และกลุ่ม TKS จะช่วยให ้Synnex มีโอกาสขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้ใหค้รอบคลุมถึงตูข้ายสินคา้
อัตโนมัติ เพ่ิมเติมจากช่องทางการจ าหน่ายปัจจุบันของ Synnex ที่มีมากกว่า 6,000 แห่งทั่ วประเทศ และ
ช่องทางการช าระเงินรวมถึงระบบจัดการบริหารความสัมพนัธข์องลกูคา้ในรูปแบบของ Loyalty points ภายใต ้
Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะน า IT Solutions ต่าง ๆ ของ Synnex ไปปรับใช้ใน
ความร่วมมือที่จะมีขึน้ต่อไปในอนาคตไดอี้กดว้ย ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหธุ้รกิจของ Synnex มีการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งต่อไป 

 



 

นายจุติพันธุ ์ มงคลสุธี กรรมการผูจ้ัดการ TKS กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเขา้เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ 
TKS, TBSP และ SABUY ในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางและรูปแบบในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมความ
หลากหลายดา้นกลยุทธข์องธุรกิจการใหบ้ริการสิ่งพิมพแ์ละธุรกิจบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท TKS ใหม้ากขึน้ 
โดยจะมีโอกาสเขา้ถึงฐานลูกคา้รายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกสแ์ละการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่ง
เป็นคู่คา้เดิมของ SABUY ในขณะเดียวกัน TBSP ก็จะไดม้ีโอกาสร่วมลงทนุในธุรกิจการจ าหน่ายสินคา้ผ่านตู้
ขายสินคา้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก าลงัเติบโตพรอ้มไปกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) และ
ทัง้หมดนีส้อดคลอ้งกับวิสยัทศันใ์หม่ของกลุ่ม TKS ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem 

 
ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) โดยนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ไดก้ล่าวถึงทิศทาง

ของกลุ่มสบาย เทคโนโลยี จากการร่วมเป็นพนัธมิตรในครัง้นี ้ ว่าการร่วมมือกันในครั้งนีก้ลุ่ม สบาย เทคโนโลยี 
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก โดยปัจจัยที่ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้  คือการที่ทางกลุ่ม TKS เห็น
ความส าคญัและมีความเขา้ใจในเทคโนโลยีอย่างยอดเย่ียม ทางสบายจึงเล็งเห็นในวิสยัทศันแ์ละถือเป็นโอกาส
ส าคัญที่ช่วยใหเ้ราสามารถขยายฐานลูกคา้ใน ecosystem ของกลุ่มสบาย อาทิ เวนดิง้พลัส ธุรกิจตูจ้ าหน่าย
สินคา้อัตโนมัติ, สบายโซลูชั่ นส ์และระบบจัดการรา้นคา้ปลีก POS,  ธุรกิจ e-commerce และระบบจัดการ 
Supply chain, ธุรกิจประกันภัยและสินเช่ือ, รวมถึงสบาย มันน่ี ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์ (e-wallet) 
สามารถขยายเขา้ไปในกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม สถานศกึษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพนัธมิตร ลกูคา้ และคู่
คา้ของกลุ่มทีเคเอส ไดม้ากย่ิงขึน้อีกดว้ย 
 
 “การร่วมมือกันครัง้นีย้ังเป็นการเปิดโอกาสใหท้ัง้สองกลุ่มไดร่้วมกันแชรท์ัง้ประสบการณ ์ และทรพัยากร
ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะทั้งที่ เ ก่ียวกับ ระบบการช าระเงิน e-commerce ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ระบบปฏิบัติการเพ่ือรองรับ IOT ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างกา้วกระโดด นับว่าการ
ร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ส  าคัญของทั้งสองกลุ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง และรวดเร็ว ”  
นายชูเกียรติกล่าว 
  

------------------------------------------------------------------------------  
  
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ี่ : IR PLUS / www.irplus.in.th 
คณุจุฬารตัน ์   เจริญภกัดี (ฟา้)  โทร: 02 -0226200 ต่อ 611, 099-362-9462, Email :  jurarat@irplus.in.th 
คณุสารภี        สายะเวส (จูน)   โทร: 02 -0226200 ต่อ 615, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th 

http://www.irplus.in.th/
mailto:jurarat@irplus.in.th
mailto:sarapee@irplus.in.th

