
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

COM7 ประกาศก าไร Q1/61 โตกว่า 46% อยู่ที่ 174.9 ลบ. 

COM7 เร่งเคร่ืองโต อวดผลงาน Q1/61 สุดยอด ก าไรอยู่ท่ี 174.9 ลบ. โต 46.2% รายได้รวม 
6,466.1 ลบ. โต 31.7% จากการเดินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ทัง้การเปิดตัวสินค้าใหม่ แผนการขยายสาขา 
การออกงานแสดงสินค้าและกิจกรรมการตลาด รวมทัง้ การรุกธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ือง ดันยอดขาย
ในทุกกลุ่มธุรกิจให้เติบโต “สุระ คณิตทวีกุล” แม่ทัพใหญ่ เผย สินค้ากลุ่มไอโฟนและสมาร์ทโฟน  
เป็นดาวเด่น และยังเติบโตต่อเน่ืองใน Q2/61 นี ้ม่ันใจภาพรวมธุรกิจทัง้ปีฟอร์มสวยท านิวไฮต่อ      
ตัง้เป้ารายได้เติบโตไม่ต ่ากว่า 15% ส่วนสาขาภายใต้การบริหารของบริษัทฯ สิน้ปี 61 คาดแตะ      
600 สาขาได้ตามเป้า แถมล่าสุด จับมือ KBank รุกขยายสาขาร่วมกัน น าร่องโมเดลธุรกิจค้าปลีกและ
การเงนิครบวงจร ตัง้เป้ามี 20 สาขาในเฟสแรก  

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK , iCare และ 
Brand Shop เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2561  มีรายได้รวม 6,466.1  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.7% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 4,909 ล้านบาท ขณะท่ีก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 786.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.9%     
จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 650.4 ล้านบาท และก าไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ท่ี 174.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
46.2 % จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 119.6 ล้านบาท  

ผลงานดงักล่าวเติบโตอย่างน่าประทบัใจ จากการเดินตามกลยทุธ์ท่ีวางไว้ในธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะ
ไอโฟนและสมาร์ทโฟนท่ีมีการเติบโตขึน้จากปลายปีท่ีผ่านมา มีสดัส่วนสินค้าโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรวมกันเกือบ 
61.8% ของรายได้ทัง้หมด ขณะท่ีกลุ่มสินค้าไอทีมีสดัสว่นอยู่ท่ี 18.9% กลุม่บริการและอ่ืนๆ 19.3% นบัเป็นการ
เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ  อีกทัง้ แผนการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองได้รับการตอบรับท่ีดี มีสินค้าครอบคลุม         
ทุกความต้องการ ควบคู่กับการให้บริการหลังการขาย และการคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  
จดักิจกรรมการตลาดและโปรโมชัน่ รวมทัง้ การเป็นพนัธมิตรกับทางกลุ่ม TRUE ท าให้ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษ 
และข้อเสนอท่ีดีท่ีสดุ เพ่ือง่ายตอ่การตดัสินใจซือ้มากขึน้  

ส าหรับ ภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซของบริษัทฯ แบรนด์ Banana Shopping เตรียมลงระบบใหม่       
ในเดือนมิถุนายน 2561 นี ้เพ่ือกระตุ้นยอดขาย พร้อมทัง้ สนบัสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทฯ ให้กลุ่มลูกค้า 
SME สามารถท าธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึน้ ปัจจุบันเปิดร้านแฟรนไชส์ไปแล้ว 6 สาขา คาดว่าสิน้ปีนี ้COM7 จะรุก
ธุรกิจแฟรนไชส์ได้ 100 สาขาตามเป้า และขยายสาขาภายใต้การบริหารของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองอีก โดยตัง้
เป้ามี 500 สาขา สนบัสนนุภาพรวมทัง้ปี 2561 มีสาขารวมกันกว่า 600 สาขาทัว่ประเทศ เทียบกบัสิน้ปี 2560 
มีจ านวน 434 สาขา   



 

ส่วนผลงานคร่ึงปีแรกมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี จากการเปิดตัวสินค้าใหม่รุ่นใหม่ทยอยออกมาวาง
จ าหน่ายในช่วงไตรมาส 2/2561 และได้รับการตอบรับจากสาวกไอทีเป็นอย่างมาก ท าให้ยอดขายมีทิศทางท่ีดี 
แม้ปกติในช่วงดงักล่าวเป็น Low Season ของธุรกิจ ในปี 2561 มั่นใจจะท าสถิติสูงสุดต่อเน่ืองทัง้รายได้และ
ก าไร ตัง้เปา้รายได้แบบคอนเซอร์เวทีฟ จะเติบโตไม่ต ่ากว่า 15% จากปี 2560 มีรายได้รวม 22,584.3 ล้านบาท 
ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่อยูท่ี่ 608.8 ล้านบาท  

 “ผลงานไตรมาสแรกของปี 2561 ท่ีออกมา เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน รายได้รวมโต 31.7% 
ก าไรสทุธิ 46.2%  มียอดขายสาขาเดิมของกลุ่ม (same store sale growth-SSSG) มากกว่า 10% เป็นผลจาก
การตอบรับในสินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง มีสินค้ารุ่นใหม่ออกมากระตุ้นตลาด ซึ่งมีระดบัราคา
ต่อเคร่ืองสูง อีกทัง้ บริษัทฯ สามารถซือ้ไอโฟนและสมาร์ทโฟนได้โดยตรงจากแบรนด์ Apple และ Huawei      
ท าให้สามารถซือ้สินค้ารุ่นนิยมในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้  เพียงพอต่อการขาย และอัตราก าไรท่ีดี โดยเช่ือว่า            
จะดีต่อเน่ืองในไตรมาส 2 ปีนี ้ขณะท่ีแผนการขยายสาขาและธุรกิจอ่ืนๆ ของเรายังคงเดินตามแผนท่ีวางไว้   
เพ่ือสร้างการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนในอนาคต” นายสรุะกลา่ว  

ล่าสุด COM7 ประกาศความร่วมมือกบัธนาคารกสิกรไทย (KBank) เป็นพนัธมิตรส าคญัในการขยาย
สาขา ในรูปแบบของธนาคารกสิกรไทยเข้ามาเปิดสาขาขนาดย่อม (Mini-Branch) ในร้านบานาน่า (BaNANA) 
สนับสนุนให้ COM7 มียอดผู้ เข้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึน้  เพิ่มโอกาสในการขาย และช่วยให้ประหยัดต้นทุน     
การขยายสาขาเม่ือเทียบกบัการเปิดสาขาเต็มรูปแบบ  และยงัสามารถต่อยอดธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกนัอีกในอนาคต 
ขณะท่ี ธนาคารกสิกรไทยจะสามารถให้บริการได้เตม็รูปแบบเชน่เดียวกบัสาขาปกติ อาทิ การเปิดปิดบญัชี ฝาก
ถอนเงิน โอนเงิน สมัครบตัรเดบิต บตัรเครดิต  ขอสินเช่ือส่วนบุคคล ซือ้ขายกองทุน  แลกเปล่ียนเงินตราและ
โอนเงินระหว่างประเทศ นับเป็นโมเดลน าร่อง และเป็นร้านค้าปลีกไอทีรายแรกท่ีมีการให้บริการธุรกรรม       
ทางการเงินในสาขา ตัง้เป้าเฟสแรกเปิดสาขาร่วมกัน  20 สาขา ในพืน้ท่ีต่างจังหวัดรอบนอกท่ีมีศักยภาพ 
ประเดิมเปิดสาขาแรกร่วมกนัแล้วท่ีร้านบานาน่า โลตสั จ.ยโสธร  ในเดือนมีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา เตรียมเปิด   
ท่ีชยัภมูิ และชลบรีุ ตอ่เน่ืองอีก  
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