ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
COM7 อวดงบ Q3/60 สวยหรู กาไรพุ่ง 66%
มั่นใจ Q4 ฟอร์ มสวยต่ อ – หนุนรายได้ ปี 60 โตทะลุ 2 หมื่นลบ.

COM7 ค้ าปลีกไอทีรายใหญ่ โชว์ งบ Q3/60 กาไรโต 66% โกยรายได้ 5,529.3 ลบ. จากการเติบโต
ของสิ นค้ าไอทีในทุกกลุ่ม “สุ ระ คณิตทวีกุล” แม่ ทัพใหญ่ มั่นใจโค้ งสุ ดท้ ายของปี ฟอร์ มสวยต่ อเนื่ อง ดัน
รายได้ ปีนี้ทะลุ 2 หมื่นลบ. หรื อโตไม่ ต่ากว่ า 15% รั บช่ วงไฮซี ซั่นธุรกิจ โดยเฉพาะ Q4 ที่คาดแรงดีไม่ มีตก
เตรี ย มรั บ ทรั พ ย์ สิ น ค้ า ใหม่ เปิ ดตั ว โดยเฉพาะสมาร์ ท โฟนคาดโตแรง ควงคู่ กั บ iPhone ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้
อานิ ส งส์ สุ ดจากการเป็ นตั วแทนรายใหญ่ ของ Apple พร้ อมทั้ง เติบ โตจากการขยายฐานลู กค้ าไปยังกลุ่ ม
Education และ Commercial การขยายช่ องทางการจ าหน่ า ย แถมเปิ ดตั ว ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ดั น ปี 61 มี
มากกว่า 600 สาขาทัว่ ประเทศ
นายสุ ระ คณิ ตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร บริ ษ ทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จค้าปลี กสิ นค้าไอที รายใหญ่ ข องประเทศไทยในนาม BaNANA , Studio7, BKK และ
iCare เปิ ดเผยถึง ผลการดาเนิ นงานงวดประจาไตรมาส 3/2560 (สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560) บริ ษทั ฯ มี
กาไรสุ ทธิ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่อยูท่ ี่ 150.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% จากงวดเดียวกันปี ก่อนอยูท่ ี่ 90.8 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ น 2.7% ต่ อรายได้รวม บริ ษ ทั ฯ มี รายได้รวมเพิ่ มขึ้ นอยู่ที่ 5,529.3 ล้านบาท คิดเป็ นการเติ บโต
39.8% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 3,955.7 ล้านบาท โดยยอดขายรวมของบริ ษทั มีการเติบโตเพิ่มขึ้นใน
ทุกหน่ วยธุ รกิ จและทุกกลุ่มสิ นค้า เป็ นผลมาจากช่ องทางการจัดจาหน่ ายของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
อาทิ การขยายร้านสาขาของบริ ษทั และ การจัดจาหน่ ายในพื้นที่สินค้าอิเล็กทรอนิ กส์ ของห้างสรรพสิ นค้า
Tesco Lotus รวมแล้วกว่า 47 สาขา นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั รายการส่ งเสริ มการขายทั้งที่เป็ นการดาเนิ นการ
ของบริ ษทั เอง รวมทั้งการจัดรายการร่ วมกับคู่คา้ และผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้ง ยังมีการ
เติบโตของรายได้อย่างมีนยั สาคัญ จากกลุ่มธุ รกิจ Banana Business ซึ่ งจัดจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลู กค้าองค์กร
กลุ่มสถานศึกษา และกลุ่ม e-commerce ผ่านทางเว็บไซต์ bannanastore.com รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
สิ นค้าใหม่จากแบรนด์ต่างๆ เช่น Samsung ,Oppo ,Huawei ,Vivo เป็ นต้น
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานงวด 9 เดื อ นแรกปี นี้ บริ ษ ัท ฯ มี รายได้รวมอยู่ที่ 15,411.27 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 30.14% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 11,842.09 ล้านบาท ในขณะที่สามารถทากาไรสุ ทธิ ส่วน
ของบริ ษทั ใหญ่อยูท่ ี่ 396.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.31% จากงวดเดียวกันปี ก่อนที่ 260.29 ล้านบาท

“COM7 โชว์ผลงานไตรมาส 3/2560 ได้อย่างน่าพอใจ เป็ นผลจากการบริ หารจัดการได้ตามกลยุทธ์
ที่วางไว้ มีการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) อยูท่ ี่ 15% และสาขาใหม่ที่ลงทุนในช่วงที่ผา่ นมาเริ่ มเก็บ
เกี่ยวผลงานได้เป็ นอย่างดี นาสิ นค้าใหม่เสริ มพอร์ ต และภาพรวมธุ รกิจขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พว่ งกับซิ มและ
แพ็กเกจจากค่ายมือถือได้รับส่ วนแบ่งกาไรที่ดี ในงวด 9 เดือนปี นี้ทาได้แล้วถึง 1.4 แสนเลขหมาย จากเป้ าปี นี้
จะขายเครื่ องพ่วงซิ ม 1.8 แสนเลขหมาย” นายสุ ระกล่าว
นายสุ ระ กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ว่า แนวโน้ม ผลประกอบในช่ วงโค้งสุ ดท้ายของปี คาดว่าจะมี ก ารเติ บ โต
ต่อเนื่ อง และยังคงมัน่ ใจว่าจะเป็ นไตรมาสที่มีการเติบโตสู งสุ ดเหมือนปี ก่ อนๆ เนื่ องจากเป็ นช่ วงไฮซี ซั่น
ธุ รกิจ สิ นค้าใหม่ทยอยออกสู่ ตลาดในช่วงปลายปี เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะการวางจาหน่ายสิ นค้ารุ่ นเรื อธง
ของ Apple ทั้ง iPhone 8 , iPhone 8 Plus และช่ วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ มี iPhone X ที่ออกมาสร้างสี สัน
ให้ตลาดไอทีคึกคักกว่าเดิ ม ขณะเดี ยวกัน ก็ยงั มี สมาร์ ทโฟนแบรนด์ช้ นั นาอื่ นๆ ที่ ทยอยออกรุ่ นใหม่มาใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สนับสนุ นยอดขายของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่ องได้ นอกจากนี้ ภาครัฐบาลออก
มาตรการช้อปช่วยชาติเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายของประชาชนและกระตุน้ เศรษฐกิจในช่วงปลายปี เป็ นผลบวก
ต่อบริ ษทั ฯ เพราะจะสนับสนุนให้ลูกค้ากลุ่มผูท้ ี่มีกาลังซื้ อตัดสิ นใจง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ประกาศเปิ ดตัวโครงการ Franchise by COM7 รุ กตลาดแฟรนไชส์ ด้วยจุดเด่น
จากการเป็ นมื ออาชี พในธุ รกิ จนี้ มานาน และมี ซอฟท์แวร์ ในการช่ วยบริ หารจัดการ สามารถซื้ อสิ นค้าได้
โดยตรงจากผูผ้ ลิ ตท าให้มี มาร์ จิ้นที่ ดี จึงดันแบรนด์ BananaStore.com เจาะตลาดผูป้ ระกอบการ SME ใน
ต่างจังหวัด เน้นอาเภอรอง ที่ยงั ไม่มีสาขาของ COM7 ตั้งเป้ าสิ้ นปี 2561 จะมีร้านค้าแฟรนไชส์ 200 ร้านค้า
ทัว่ ประเทศ และคาดว่า จะเริ่ มรับรู ้ รายได้จากธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในปี หน้าเป็ นต้นไป หรื อมีร ายได้ผ่านร้ าน
BananaStore.com รวมกันมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ปั จจุบนั COM7 มีสาขาภายใต้การบริ หารของ
บริ ษทั ฯ กว่า 400 สาขาทัว่ ประเทศ และเป็ นสาขาที่อยู่ในต่างจังหวัดราว 60% ตั้งเป้ าปี 2561 จะขยายสาขา
เพิ่มอย่างต่อเนื่ องอีก 50 สาขา รวมทั้ง ช่องทางจาหน่ ายผ่านร้านค้าแฟรนไชส์ จะทาให้ COM7 ตอกย้ าผูน้ า
ธุ รกิจค้าปลีกไอทีที่มีสาขามากที่สุด หรื อมีสาขารวมกันมากกว่า 600 สาขาทัว่ ประเทศ
“ปกติในไตรมาส 4 จะเป็ นดาวเด่นสุ ดของปี เพราะเป็ นช่วงไฮซี ซนั่ มีการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าไอที
ช่วงปลายปี เป็ นจานวนมาก หากปี นี้ มีมาตรการช้อปช่วยชาติหนุ น และมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จึง
เชื่ อ ว่ า หากครม.อนุ ม ัติ ม าตรการดัง กล่ า ว จะมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ของ COM7 เข้า มาใช้ สิ ท ธิ์ เป็ นจ านวนมาก
สนับ สนุ นผลงานท านิ วไฮตามเป้ าหมายที่ วางไว้ได้ โดยตั้งเป้ าปี 2560 รายได้ทะลุ 20,000 ล้านบาท หรื อ
เติบโตไม่ต่ากว่า 15% จากปี ก่อนทาไว้ที่ 17,211.6 ล้านบาท โดยมุ่งรักษาการทากาไรที่ โดดเด่นเป็ นสาคัญ
ทาสถิติสูงสุ ดใหม่ต่อเนื่องทั้งรายได้และกาไร ” นายสุ ระ กล่าว
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