ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

COM7 ประกาศกาไร Q1/61 โตกว่ า 46% อยู่ท่ ี 174.9 ลบ.
COM7 เร่ งเครื่ องโต อวดผลงาน Q1/61 สุ ดยอด กาไรอยู่ท่ ี 174.9 ลบ. โต 46.2% รายได้ รวม
6,466.1 ลบ. โต 31.7% จากการเดินตามกลยุทธ์ ท่ วี างไว้ ทัง้ การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ แผนการขยายสาขา
การออกงานแสดงสินค้ าและกิจกรรมการตลาด รวมทัง้ การรุ กธุรกิจอื่ นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดันยอดขาย
ในทุกกลุ่ม ธุ รกิ จให้ เติบ โต “สุ ระ คณิ ต ทวีกุล ” แม่ ทัพ ใหญ่ เผย สินค้ ากลุ่ม ไอโฟนและสมาร์ ทโฟน
เป็ นดาวเด่ น และยังเติบ โตต่ อเนื่ อ งใน Q2/61 นี ้ มั่ นใจภาพรวมธุ รกิ จ ทั ง้ ปี ฟอร์ มสวยท านิ วไฮต่ อ
ตั ง้ เป้ า รายได้ เติบ โตไม่ ต่ า กว่ า 15% ส่ ว นสาขาภายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ สิ น้ ปี 61 คาดแตะ
600 สาขาได้ ตามเป้ า แถมล่ าสุด จับมือ KBank รุกขยายสาขาร่ วมกัน นาร่ องโมเดลธุรกิจค้ าปลีกและ
การเงินครบวงจร ตัง้ เป้ ามี 20 สาขาในเฟสแรก
นายสุ ระ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร บริ ษั ท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK , iCare และ
Brand Shop เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2561 มีรายได้ รวม 6,466.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 31.7%
จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อนอยู่ที่ 4,909 ล้ านบาท ขณะที่ ก าไรขัน้ ต้ น อยู่ที่ 786.6 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 20.9%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 650.4 ล้ านบาท และกาไรส่วนของบริ ษัทใหญ่อยู่ที่ 174.9 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
46.2 % จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 119.6 ล้ านบาท
ผลงานดังกล่าวเติบโตอย่างน่าประทับใจ จากการเดินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ในธุรกิจค้ าปลีก โดยเฉพาะ
ไอโฟนและสมาร์ ทโฟนที่มีการเติบโตขึ ้นจากปลายปี ที่ผ่านมา มีสดั ส่วนสินค้ าโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกันเกือบ
61.8% ของรายได้ ทงหมด
ั้
ขณะที่กลุ่มสินค้ าไอทีมีสดั ส่วนอยู่ที่ 18.9% กลุม่ บริการและอื่นๆ 19.3% นับเป็ นการ
เติบ โตในทุกกลุ่ม ธุ รกิ จ อี ก ทัง้ แผนการขยายสาขาอย่างต่อ เนื่ อ งได้ รับ การตอบรับ ที่ ดี มี สิ น ค้ าครอบคลุม
ทุก ความต้ อ งการ ควบคู่กับ การให้ บ ริ ก ารหลัง การขาย และการคุม ค่า ใช้ จ่ ายให้ อ ยู่ในระดับ ที่ เหมาะสม
จัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชัน่ รวมทัง้ การเป็ นพันธมิตรกับทางกลุ่ม TRUE ทาให้ ลูกค้ าได้ รับสิทธิพิเศษ
และข้ อเสนอที่ดีที่สดุ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น
ส าหรั บ ภาพรวมตลาดอี ค อมเมิ ร์ซ ของบริ ษั ท ฯ แบรนด์ Banana Shopping เตรี ย มลงระบบใหม่
ในเดือนมิถุนายน 2561 นี ้ เพื่อกระตุ้นยอดขาย พร้ อมทัง้ สนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ของบริ ษัทฯ ให้ กลุ่มลูกค้ า
SME สามารถทาธุรกิจ ได้ ง่ายยิ่งขึน้ ปั จ จุบัน เปิ ดร้ านแฟรนไชส์ ไปแล้ ว 6 สาขา คาดว่าสิน้ ปี นี ้ COM7 จะรุ ก
ธุรกิจแฟรนไชส์ได้ 100 สาขาตามเป้า และขยายสาขาภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่องอีก โดยตัง้
เป้ามี 500 สาขา สนับสนุนภาพรวมทังปี
้ 2561 มีสาขารวมกันกว่า 600 สาขาทัว่ ประเทศ เทียบกับสิ ้นปี 2560
มีจานวน 434 สาขา

ส่วนผลงานครึ่ งปี แรกมี แนวโน้ ม การเติบโตที่ ดี จากการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่รุ่น ใหม่ท ยอยออกมาวาง
จาหน่ายในช่วงไตรมาส 2/2561 และได้ รับการตอบรับจากสาวกไอทีเป็ นอย่างมาก ทาให้ ยอดขายมีทิศทางที่ดี
แม้ ปกติในช่วงดังกล่าวเป็ น Low Season ของธุรกิจ ในปี 2561 มั่นใจจะทาสถิติสูงสุดต่อเนื่องทังรายได้
้
และ
กาไร ตังเป้
้ ารายได้ แบบคอนเซอร์ เวทีฟ จะเติบโตไม่ต่ากว่า 15% จากปี 2560 มีรายได้ รวม 22,584.3 ล้ านบาท
กาไรสุทธิสว่ นของบริษัทใหญ่อยูท่ ี่ 608.8 ล้ านบาท
“ผลงานไตรมาสแรกของปี 2561 ที่ออกมา เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้ รวมโต 31.7%
กาไรสุทธิ 46.2% มียอดขายสาขาเดิมของกลุ่ม (same store sale growth-SSSG) มากกว่า 10% เป็ นผลจาก
การตอบรับในสินค้ าและบริการของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง มีสินค้ ารุ่นใหม่ออกมากระตุ้นตลาด ซึ่งมีระดับราคา
ต่อเครื่ องสูง อี กทัง้ บริ ษัทฯ สามารถซื อ้ ไอโฟนและสมาร์ ทโฟนได้ โดยตรงจากแบรนด์ Apple และ Huawei
ท าให้ ส ามารถซื อ้ สิ น ค้ า รุ่ น นิ ย มในปริ ม าณที่ เพิ่ ม ขึ น้ เพี ย งพอต่อ การขาย และอัต ราก าไรที่ ดี โดยเชื่ อ ว่า
จะดีต่อเนื่ องในไตรมาส 2 ปี นี ้ ขณะที่ แผนการขยายสาขาและธุรกิจอื่นๆ ของเรายังคงเดินตามแผนที่วางไว้
เพื่อสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต” นายสุระกล่าว
ล่าสุด COM7 ประกาศความร่ วมมือกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) เป็ นพันธมิตรสาคัญในการขยาย
สาขา ในรูปแบบของธนาคารกสิกรไทยเข้ ามาเปิ ดสาขาขนาดย่อม (Mini-Branch) ในร้ านบานาน่า (BaNANA)
สนับสนุนให้ COM7 มี ยอดผู้เข้ ามาใช้ บริ การเพิ่ ม สูงขึน้ เพิ่ ม โอกาสในการขาย และช่วยให้ ประหยัดต้ นทุน
การขยายสาขาเมื่อเทียบกับการเปิ ดสาขาเต็มรูปแบบ และยังสามารถต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ร่วมกันอีกในอนาคต
ขณะที่ ธนาคารกสิกรไทยจะสามารถให้ บริการได้ เต็มรูปแบบเช่นเดียวกับสาขาปกติ อาทิ การเปิ ดปิ ดบัญชี ฝาก
ถอนเงิน โอนเงิน สมัครบัตรเดบิต บัตรเครดิต ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ซื ้อขายกองทุน แลกเปลี่ยนเงินตราและ
โอนเงิน ระหว่างประเทศ นับ เป็ น โมเดลน าร่ อ ง และเป็ น ร้ านค้ าปลี กไอที รายแรกที่ มี การให้ บ ริ การธุ รกรรม
ทางการเงิ นในสาขา ตัง้ เป้าเฟสแรกเปิ ด สาขาร่ วมกัน 20 สาขา ในพื น้ ที่ ต่างจังหวัดรอบนอกที่ มี ศักยภาพ
ประเดิมเปิ ดสาขาแรกร่วมกันแล้ วที่ ร้านบานาน่า โลตัส จ.ยโสธร ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เตรี ยมเปิ ด
ที่ชยั ภูมิ และชลบุรี ต่อเนื่องอีก
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