
 

 

22 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เรื�อง รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานที� เปลี�ยนแปลงจากงวด

เดียวกนัของปี 2560 เกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  

ภาพรวม 

ผลประกอบการของบริษทัคอมเซเวน่จํากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อยตามงบการเงินรวม ใน ปี 2561 เปรียบเทียบ

กบัผลประกอบการงวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นดงันี�  

 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  เท่ากบั  27,913.0  ลา้นบาทคิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 23.9 

 กาํไรขั�นตน้              เท่ากบั    3,626.3  ลา้นบาทคิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 20.0 

 กาํไรส่วนของบริษทัใหญ ่    เท่ากบั       891.1 ลา้นบาทคิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 46.4 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 

งบกาํไรขาดทุน 2561 2560 เปรียบเทียบ 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  YoY%  

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 27,913.0 100.0% 22,531.2 100.0% 23.9% 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 24,286.6 87.0% 19,508.1 86.6% 24.5% 

กาํไรขั�นต้น 3,626.4 13.0% 3,023.1 13.4% 20.0% 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 7.7 0.0% 7.2 0.0% 6.9% 

รายไดอื้�น 50.2 0.2% 31.1 0.2% 61.4% 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.4 0.0% 14.8 0.0% (23.0%) 

รายได้รวม 27,982.3 100.2% 22,584.3 100.2% 23.9% 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 2,551.5 9.1% 2,273.9 10.1% 12.1% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,144.2 4.1% 802.3 3.5% 42.6% 

ตน้ทุนทางการเงิน 45.9 0.2% 44.0 0.2% 4.3% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,098.3 3.9% 758.3 3.3% 44.8% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 205.2 0.7% 149.6 0.7% 37.2% 

กาํไรสุทธิ 893.1 3.2% 608.7 2.6% 46.7% 

กาํไรส่วนของบริษัทใหญ่ 891.1 3.2% 608.8 2.6% 46.4% 

 



 

 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 ณ.สิ�นปี 2561 ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษทั มีทั�งหมด 640 สาขา แบ่งเป็น Banana 206 สาขา Studio7 100 

Kingkong phone 98 สาขา True shop by com7 91 สาขา แฟรนไชส์ 46 สาขา BKK 37 สาขา Icare 27 สาขา และอื�นๆ 35 สาขา 

โดยมีการขยายเพิ�มจากปีที�แลว้รวม 206 สาขา (ปี 2560 : 434 สาขา) บริษทัไดแ้บ่งประเภทช่องทางการจาํหน่ายเป็น 2 ประเภท 

ดงันี�  

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจ 
2561 2560 เปรียบเทียบ 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  YoY%  

ธุรกิจคา้ปลีก (B2C) 26,232.5 94% 21,433.9 97% 22.4% 

อื�นๆ 1,680.5 6% 1,097.3 3% 53.2% 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 27,913.0 100% 22,531.2 100% 23.9% 

 

 รายไดจ้ากการขายและให้บริการในปี 2561 เท่ากบั 27,913.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 5,381.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 23.9% 

โดยมาจากกลุ่มลูกคา้ต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

 

1. ธุรกิจคา้ปลีก (B2C) เป็นการขายใหลู้กคา้รายยอ่ย โดยช่องทางจาํหน่าย ที�สาํคญั มีดงันี�  

Banana :  เป็นร้านขายสินคา้ไอทีทุกประเภทและทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ทั�ง Notebook Desktop มือถือ 

สินคา้ประเภท IOT และอปุกรณ์พว่งต่างๆ โดยดูจาก Life style ของลูกคา้เป็นหลกั ยกตวัอย่าง เช่น ในปัจจุบนักระแส

การดูแลสุขภาพและการออกกาํลงักายมาแรง บริษทัจึงมีการนาํสินค้าเกี�ยวกบัเทคโนโลยี ที�เกี�ยวขอ้งกบัดา้นนี� มากขึ�น 

เช่น ที�ชั�งนํ� าหนกัที�เชื�อมกบัapplication , wearable technology เช่น Apple watch Garmin ดา้นเกมส์จากกระแสe-sport

มาแรงทําให้คนหันมาซื� อสินค้าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กที� เกี�ยวกับข้องมากขึ� น ซึ� งส่งผลให้บิลขายต่อหน่วยที� เพิ�มขึ� น

เนื�องจากอุปกรณ์ต้องมีเสปกค่อนขา้งสูง หรือแม้กระทั�งที� มีปัญหาเรื�องฝุ่ น ทางบริษัทก็ได้นําเครื� องฟอกอากาศ มา

จาํหน่ายเพื�อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในสภาวะฝุ่ น 2.5 รวมไปถึง Banana Outletที�จาํหน่ายสินคา้ในราคา

ถกูและดี จะเห็นไดว้า่ร้านBanana มีการปรับตวัรูปแบบให้เขา้กบัลูกคา้เสมอ 

 โดยปีที�ผา่นมา ร้านBanana มีการขยายสาขาอยา่งต่อเนื�อง ไม่วา่จะเป็นห้างShopping mall หรือ Hyper market 

และสําหรับสาขาภายใต้แบรนด ์ Bananaนี�ยงัคงสร้างยอดขายเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

 

Studio7 : ร้านขายสินค้า Apple ที�มีครบทุกผลิตภณัฑ์ของ Apple รวมไปถึงอุปกรณ์พ่วงต่างๆที�ใช้พ่วงโดยเน้นให้

ลูกคา้ไดมี้ประสบการณ์กบัสินคา้ ในปีที�ผ่านมายอดขายยงัคงเติบโตได้ดี โดยในส่วนของ Ipad , Apple watch ที�มีผล



 

 

ตอบรับที� ดีจากสินค้าใหม่และรวมไปถึง Iphone ที�มีสินค้าหลากหลายรุ่นมากขึ� น ตั�งแต่รุ่นปัจจุบัน IphoneXs, 

IphoneXs Max, IphoneR จนไปถึงรุ่นก่อนหน้า อาทิ IphoneX, Iphone8, Iphone8+, Iphone 7, Iphone6 จึงทาํให้ทาง

บริษทัยงัคงมียอดขายIphone มียอดขายเติบโตไดดี้ 

 

Banana Shopping (Franchise) : เป็นการให้สิทธิบริหารงานกบัผูท้ี�สนใจลงทุน โดยมีรูปแบบเหมือนร้านBanana และ

มีการเปิดสาขากระจายไปทั�วประเทศ โดยจะมีการคดัเลือกสินคา้ที�ขายดีและให้ความรู้กบัผูข้ายทั�งในส่วนของสินค้า 

IT และ Smartphone รวมทั�งยงัสามารถให้ลูกคา้สั�งซื�อผ่านทางออนไลน์ได ้ ในปี2019นี�ทางบริษทัยงัคงมีเป้าหมายที�จะ

ขยายอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี�ยอดขายจากช่องทางจาํหน่ายยงัคงเติบโดเช่นเดียวกบัช่องทางอื�นๆ 

 

BKK และ Brand shop : เป็นร้านขายสินคา้เกี�ยวกบัสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พว่ง โดยบริษทัมีสาขาของแบรนด์ของ 

OPPO 17 สาขา Samsung 12 สาขา Vivo 3 สาขา Huawei 1 สาขา ยอดขายยงัคงเติบโตเช่นเดียวกบัช่องทางอื�นๆ 

 

Kingkong phone : เป็นร้านขายสินคา้ประเภทสมาร์ทโฟนที�บริษทัไดท้าํการซื�อกิจการมาเมื�อตอนเดือนธนัวาคม 2561 

ลกัษณะของร้านจะเป็นในรูปแบบขนาดเล็กใกลท้างเดินเปิดตามHypermarketเป็นหลกั ซึ� งทาํใหส้ามารถdisplay ให้

ลูกค้าที� เดินผ่านเห็นได้ง่าย และมีกลุ่มลูกค้าที� แตกต่างออกไปจากร้านอื�นๆที� มีอยู่ของบริษัท ซึ� งคาดว่าด้ว ย

ความสามารถในการแข่งขันและความหลากหลายของสินคา้ของบริษทัคอมเซเว่น จะทาํให้ร้านคิงคองมียอดขาย

เติบโตมากขึ�นจากก่อนหน้านี�  

 

การขายผ่านช่องทางออนไลน์ และอื�น  ๆ ยอดขายบริษทัยงัคงเติบโต จากการที�บริษทัใชป้ระโยชน์จากการมีหนา้ร้านอยู่

ทั�วประเทศในการรับสินค้าได ้ รวมไปถึงการขายผ่านทั� งในส่วนของwebsite ทั�งของบริษทัและเวปออนไลน์ ชื�อดงั

ต่าง  ๆ อีกทั�งในส่วนของการขายพร้อมการเปิดซิม ยงัคงมีจาํนวนที�เปิดใชง้านที� เพิ�มขึ�นในทุกช่องทางการขาย ช่องทาง

ในการขายทั�งในส่วนของEducation ตามมหาวิทยาลัยต่างๆและในส่วนของขายผ่านทางBigCกย็งัมียอดขายที�เติบโต

อยา่งต่อเนื�อง 

 

2. อื�น  ๆ :  ประกอบไปดว้ย 2 ช่องทางหลกั คือ B2B และService (iCare และ True shop by com7) 

กลุ่มลูกค้าองค์กรB2B : ปี 2561 บริษทัโนวสั อินทริเกรชั�น ซึ� งเป็นบริษทัในเครือ ไดม้ียอดขายที�เพิ�มขึ�น โดยการขาย

งานProjectต่างๆให้กบัลูกคา้กลุ่มบริษทั ซึ�งเป็นตามนโยบายของบริษทัที�จะขยายในกลุ่มลูกคา้องคก์ร 

Service : ประกอบไปด้วย True shop by com7 91 สาขาและร้าน iCare 27 ในปี 2561 สามารถทาํในส่วนของยอด

บริการไดเ้พิ�มมากขึ�น ทั�งนี� จากจาํนวนผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์และการเป็นที�รู้จกัของลูกคา้มากขึ�น  



 

 

 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 ตน้ทุนขายและการให้บริการสําหรับ ปี 2561 เท่ากบั  24,286.6  ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปี 2560เท่ากบั 4,778.5  ลา้นบาท

คิดเป็นร้อยละ 24.5  ซึ�งเป็นไปตามยอดขายที�เพิ�มขึ�น 

 

กาํไรขั�นต้น 

 กาํไรขั�นตน้ของสําหรับ ปี 2561 เท่ากบั  3,626.4 ลา้นเพิ�มขึ�นจากปี 2560 เทา่กบั 603.3 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 20.0 ซึ�ง

เป็นไปตามยอดขายที�เพิ�มมากขึ�น และในส่วนอตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับ ปี2561 เท่ากบั ร้อยละ 13.0  ลดลงจากปีก่อนเนื�องมาจาก

มีการปรับสัดส่วนประเภทสินคา้ เช่น Iphone มีการจดัการบริหารสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมมากขึ�น 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารสําหรับ ปี 2561 เทา่กบั 2,551.5ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากปี 2560  เทา่กบั 277.6  ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 12.2 เป็นไปตามยอดขายที�เพิ�มขึ�น  

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทนุทางการเงินสาํหรับ ปี 2561 เท่ากบั  45.9  ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 2560 เทา่กบั 1.9 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 4.3%  

 

กาํไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 

 กาํไรสุทธิสําหรับ ปี 2561 เท่ากับ 891.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  

เพิ�มขึ�นจากปี 2560 เท่ากบั 282.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 46.4 จากเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ 

 

  



 

 

งบแสดงฐานการเงิน (งบการเงินรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์รวม 

 สิ�นปี ���� บริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,588.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 410.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2560 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 สิ�นปี ����เท่ากับ  1,059.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 361.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.8 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2560 เป็นไปตามที�

บริษทัจดัสรรเงินสดใหเ้หมาะสมกบัการใชห้มุนเวียนของแต่ละช่วงเวลา 

  

  

  

  

2561 2560 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,059.0 14.0% 697.4 9.7% 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น-สุทธิ 928.6 12.1% 693.1 9.7% 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 3,844.4 50.7% 4,089.7 57.0% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 75.0 1.0% 166.0 2.3% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,907.0 77.8% 5,646.2 78.7% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,621.6 22.2% 1,531.3 21.3% 

รวมสินทรัพย์ 7,588.6 100.0% 7,177.5 100.0% 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,674.8 22.1% 1,439.8 20.1% 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2,905.7 38.3% 3,067.6 42.7% 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 128.2 1.6% 319.6 4.5% 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,708.7 62.0% 4,827.0 67.3% 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 103.4 1.4% 52.5 0.7% 

รวมหนี�สิน 4,812.1 63.4% 4,879.5 68.0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,776.5 36.6% 2,298.0 32.0% 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 7,588.6 100.0% 7,177.5 100.0% 



 

 

สินค้าคงเหลือ 

 สิ�นปี ����เท่ากับ 3,844.4 ลา้นบาท ลดลง 245.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 เมื�อเทียบกับสิ�นปี 2560  เนื�องมาจาก

บริษทัไดมี้การวางแผนการขายสินคา้และควบคุมปริมาณให้อยู่ในเกณฑเ์หมาะสม 

 

หนี�สินรวม 

 สิ�นปี ����เท่ากับ 4,182.1 ลา้นบาท ลดลง 67.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2560 โดยมีรายละเอียด

ที�สําคญั ดงันี�  

 

เงนิกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงนิ 

สิ�นปี ����เท่ากับ 1,674.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 235.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื�อเทียบกับสิ� นปี 2560 เนื�องมาจาก

การนาํเงินมาใช้หมุนเวยีนของบริษทัในการซื�อสินคา้และชาํระหนี�  

 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 สิ�นปี ����เท่ากับ 2,905.7 ลา้นบาท ลดลง 161.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 เมื�อเทียบกบัสิ�นปี 2560  โดยสอดคลอ้ง

กบัสินคา้คงเหลือที�ลดลง 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 สภาพคล่องของบริษทัโดยหลกัมาจากความสามารถในการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ การเรียกชําระเงินของลูกหนี�

การคา้ และการชาํระเงินคืนเจา้หนี� การคา้ โดยสําหรับ ปี 2561 และ สาํหรับปี 2560 ระยะเวลาของแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง

ดา้นล่าง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง หน่วย  2561 2560 

ระยะเวลาเกบ็หนี� เฉลี�ย วนั 11 10 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 60 59 

ระยะเวลาชําระหนี� เฉลี�ย วนั 45 45 

Cash Cycle วนั 26 24 

ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย:  ในปี2561บริษทัมีระยะเวลาการเก็บหนี� เพิ�มขึ�นเล็กน้อย 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย:  ใน ปี 2561 บริษทัมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ยเพิ�มขึ�นเลก็นอ้ย  

ระยะเวลาชําระหนี�เฉลี�ย:  ใน ปี 2561 บริษทัมีระยะเวลาชาํระหนี� เฉลี�ยเท่ากบัปีที�แลว้ 



 

 

 

ภาพรวม 

 รายไดแ้ละกาํไรส่วนของบริษทัใหญ่ ใน ปี2561 เพิ�มขึ�นจากปีที�แลว้ร้อยละ 23.9 และ ร้อยละ 46.4  ตามลาํดบั ซึ� งถือ

เป็นการเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง โดยทางบริษทัยงัคงวางแผนขยายธุรกิจทั�งในส่วนที� เป็น B2C และ B2B ซึ�งในปี 2561 บริษทัมีการ

ขยายสาขาในหลายๆแบรนด์ รวมถึงเพิ�มช่องทางการจาํหน่ายต่างๆเพื�อตอบสนองลูกคา้ทั�งกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิม ทั�งนี� ในส่วน

ของสินคา้มีการปรับเพิ�มใหมี้หลากหลายแต่ยงัคงมีการบริหารสินคา้อยา่งใกลชิ้ด และการเลือกสินค้าใหมี้ความตรงกลุ่มลูกคา้

รวมไปถึงโปรโมชั�นที�หลากหลายตามแต่กลุ่มลูกคา้  ในส่วนของลูกคา้ที�เป็นองค์กร (B2B) ที�ปัจจุบนัมีฐานลูกคา้เพิ�มมากขึ� นและ

คาดวา่จะยงัคงเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ จึงทาํใหเ้ป้าหมายในปี 2562 บริษทัจะยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�องและมั�นคง 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

            

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (นางวาสนา พงศแ์สงลึก) 

 ประธานเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการสายงานบญัชีและการเงิน  

  

 


