
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์          วนัที ่10 พฤศจิกายน 2560 

COM7 อวดงบ Q3/60 สวยหรู ก าไรพุ่ง 66% 
มั่นใจ Q4 ฟอร์มสวยต่อ – หนุนรายได้ปี 60 โตทะลุ 2 หม่ืนลบ. 

COM7 ค้าปลีกไอทีรายใหญ่ โชว์งบ Q3/60 ก าไรโต 66% โกยรายได้ 5,529.3  ลบ. จากการเติบโต
ของสินค้าไอทีในทุกกลุ่ม  “สุระ คณิตทวีกุล” แม่ทัพใหญ่ มั่นใจโค้งสุดท้ายของปี ฟอร์มสวยต่อเน่ือง ดัน
รายได้ปีนี้ทะลุ 2 หม่ืนลบ. หรือโตไม่ต ่ากว่า 15% รับช่วงไฮซีซ่ันธุรกิจ โดยเฉพาะ Q4 ที่คาดแรงดีไม่มีตก 
เตรียมรับทรัพย์สินค้าใหม่เปิดตัว  โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนคาดโตแรง ควงคู่กับ iPhone ที่บริษัทฯ ได้
อานิสงส์สุดจากการเป็นตัวแทนรายใหญ่ของ Apple พร้อมทั้ง เติบโตจากการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่ม 
Education และ Commercial การขยายช่องทางการจ าหน่าย แถมเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์ ดันปี 61 มี
มากกว่า 600 สาขาทัว่ประเทศ 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA , Studio7, BKK และ 
iCare เปิดเผยถึง ผลการด าเนินงานงวดประจ าไตรมาส 3/2560 (ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560) บริษทัฯ มี
ก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่อยูท่ี่ 150.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 66% จากงวดเดียวกนัปีก่อนอยูท่ี่ 90.8 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น  2.7% ต่อรายได้รวม บริษทัฯ มีรายได้รวมเพิ่มข้ึนอยู่ท่ี 5,529.3 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 
39.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 3,955.7 ลา้นบาท โดยยอดขายรวมของบริษทัมีการเติบโตเพิ่มข้ึนใน
ทุกหน่วยธุรกิจและทุกกลุ่มสินคา้ เป็นผลมาจากช่องทางการจดัจ าหน่ายของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
อาทิ การขยายร้านสาขาของบริษทั และ การจดัจ าหน่ายในพื้นท่ีสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของห้างสรรพสินคา้ 
Tesco Lotus รวมแลว้กว่า 47 สาขา นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัรายการส่งเสริมการขายทั้งท่ีเป็นการด าเนินการ
ของบริษทัเอง รวมทั้งการจดัรายการร่วมกบัคู่คา้และผูใ้หบ้ริการเครือข่ายต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้ง ยงัมีการ
เติบโตของรายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั จากกลุ่มธุรกิจ Banana Business ซ่ึงจดัจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้องคก์ร  
กลุ่มสถานศึกษา และกลุ่ม e-commerce ผา่นทางเวบ็ไซต ์bannanastore.com  รวมถึงการเพิ่มข้ึนของยอดขาย
สินคา้ใหม่จากแบรนดต่์างๆ เช่น Samsung ,Oppo ,Huawei ,Vivo เป็นตน้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปีน้ี บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ท่ี  15,411.27 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 30.14% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 11,842.09 ลา้นบาท  ในขณะท่ีสามารถท าก าไรสุทธิส่วน
ของบริษทัใหญ่อยูท่ี่ 396.44 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน  52.31% จากงวดเดียวกนัปีก่อนท่ี 260.29 ลา้นบาท  

 

 

 



 

“COM7 โชวผ์ลงานไตรมาส 3/2560 ไดอ้ยา่งน่าพอใจ เป็นผลจากการบริหารจดัการไดต้ามกลยทุธ์
ท่ีวางไว ้มีการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อยูท่ี่ 15% และสาขาใหม่ท่ีลงทุนในช่วงท่ีผา่นมาเร่ิมเก็บ
เก่ียวผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี น าสินคา้ใหม่เสริมพอร์ต และภาพรวมธุรกิจขายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพว่งกบัซิมและ
แพก็เกจจากค่ายมือถือไดรั้บส่วนแบ่งก าไรท่ีดี ในงวด 9 เดือนปีน้ีท าไดแ้ลว้ถึง 1.4 แสนเลขหมาย จากเป้าปีน้ี
จะขายเคร่ืองพ่วงซิม 1.8 แสนเลขหมาย” นายสุระกล่าว     

นายสุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มผลประกอบในช่วงโค้งสุดท้ายของปีคาดว่าจะมีการเติบโต
ต่อเน่ือง และยงัคงมัน่ใจว่าจะเป็นไตรมาสท่ีมีการเติบโตสูงสุดเหมือนปีก่อนๆ เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซั่น
ธุรกิจ สินคา้ใหม่ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการวางจ าหน่ายสินคา้รุ่นเรือธง
ของ Apple ทั้ง iPhone 8 , iPhone 8 Plus และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนน้ีมี iPhone X ท่ีออกมาสร้างสีสัน
ให้ตลาดไอทีคึกคกักว่าเดิม ขณะเดียวกนั ก็ยงัมีสมาร์ทโฟนแบรนด์ชั้นน าอ่ืนๆ ท่ีทยอยออกรุ่นใหม่มาใน
ช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั สนบัสนุนยอดขายของบริษทัฯ ให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองได ้นอกจากน้ี ภาครัฐบาลออก
มาตรการชอ้ปช่วยชาติเพื่อกระตุน้การใชจ่้ายของประชาชนและกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงปลายปี  เป็นผลบวก
ต่อบริษทัฯ เพราะจะสนบัสนุนใหลู้กคา้กลุ่มผูท่ี้มีก าลงัซ้ือตดัสินใจง่ายข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัประกาศเปิดตวัโครงการ Franchise by COM7 รุกตลาดแฟรนไชส์ ดว้ยจุดเด่น
จากการเป็นมืออาชีพในธุรกิจน้ีมานาน และมีซอฟท์แวร์ในการช่วยบริหารจดัการ สามารถซ้ือสินคา้ได้
โดยตรงจากผูผ้ลิตท าให้มีมาร์จ้ินท่ีดี จึงดนัแบรนด์ BananaStore.com เจาะตลาดผูป้ระกอบการ SME ใน
ต่างจงัหวดั เน้นอ าเภอรอง ท่ียงัไม่มีสาขาของ COM7 ตั้งเป้าส้ินปี 2561 จะมีร้านคา้แฟรนไชส์ 200 ร้านคา้
ทัว่ประเทศ และคาดว่า จะเร่ิมรับรู้รายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ในปีหน้าเป็นตน้ไป หรือมีรายได้ผ่านร้าน 
BananaStore.com รวมกนัมากกว่า 3,000 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ี ปัจจุบนั COM7 มีสาขาภายใตก้ารบริหารของ
บริษทัฯ กวา่ 400 สาขาทัว่ประเทศ และเป็นสาขาท่ีอยู่ในต่างจงัหวดัราว 60% ตั้งเป้าปี 2561 จะขยายสาขา
เพิ่มอยา่งต่อเน่ืองอีก 50  สาขา รวมทั้ง ช่องทางจ าหน่ายผา่นร้านคา้แฟรนไชส์ จะท าให้ COM7 ตอกย  ้าผูน้  า
ธุรกิจคา้ปลีกไอทีท่ีมีสาขามากท่ีสุด หรือมีสาขารวมกนัมากกวา่ 600 สาขาทัว่ประเทศ 

“ปกติในไตรมาส 4 จะเป็นดาวเด่นสุดของปี เพราะเป็นช่วงไฮซีซัน่ มีการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้ไอที
ช่วงปลายปีเป็นจ านวนมาก หากปีน้ีมีมาตรการชอ้ปช่วยชาติหนุน และมีการขยายเวลาเพิ่มข้ึนจากปีก่อน จึง
เช่ือว่า หากครม .อนุมัติมาตรการดังกล่าว จะมีกลุ่มลูกค้าของ COM7 เข้ามาใช้สิทธ์ิเป็นจ านวนมาก 
สนับสนุนผลงานท านิวไฮตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ โดยตั้งเป้าปี 2560 รายได้ทะลุ 20,000 ล้านบาท หรือ
เติบโตไม่ต ่ากวา่ 15% จากปีก่อนท าไวท่ี้ 17,211.6  ลา้นบาท โดยมุ่งรักษาการท าก าไรท่ี โดดเด่นเป็นส าคญั 
ท าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองทั้งรายไดแ้ละก าไร ” นายสุระ กล่าว   
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mailto:sarapee@irplus.in.th
mailto:chonnanart@irplus.in.th

