
 

ข่าวประชาสัมพันธ์             วันที่  12 พฤศจกิายน 2561 
COM7 อวดงบ Q3/61 ก าไรพุ่งกว่า 56%   

แย้มปลายปีไฮซีซั่น เช่ือผลประกอบการโตได้อีก 

COM7 ผลงานโตแกร่ง อวดงบ Q3/61 ก าไรโตอยู่ที่ราว 236 ลบ. เพิ่มขึน้กว่า 56% รายได้จาก
การขายและการให้บริการ 6,657 ลบ. เพิ่มขึน้เกือบ 21 % จากสินค้ากลุ่มโทรศัพท์เป็นดาวเด่น รวมทัง้ 
แผนการตลาด การขยายสาขา และการรุกธุรกิจที่ เก่ียวเน่ือง ณ สิน้ Q3/61 มี SSSG อยู่ในระดับที่
มากกว่า 10% ช่องทางการจ าหน่าย มีสาขารวมกันแล้ว 518 สาขา และแผนการธุรกิจแฟรนไชส์  
“สุระ คณิตทวีกุล” แม่ทัพใหญ่ เผย Q4/61 เข้าสู่ไฮซีซ่ันธุรกิจ ในช่วงปลายปีมีการเปิดตัวสินค้าใหม่
กระตุ้นยอดขาย ม่ันใจผลงานทัง้ปีมาตามนัด ปรับเป้ารายได้เป็นเติบโต 20% และแผนการซือ้ร้าน 
KingKong Phone 95 สาขา เจาะตลาดสมาร์ทโฟนในพืน้ที่ต่างจังหวัด เร่ิมรับรู้รายได้ทนัทต้ีนปีหน้า 

นายสุระ คณิตทวีกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK ว่า เปิดเผยถึง 
ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2561  มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 6,657.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.7% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,514 ล้านบาท ขณะที่ก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 928.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.6% จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนอยู่ที่ 751 ล้านบาท และก าไรสว่นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 235.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56.4% จากงวด
เดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 150.6 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากการบริหารจดัการสินค้าในกลุม่ธุรกิจได้ตรงกับ
ความต้องการของลกูค้า รวมถึง แผนการตลาด และการขยายสาขาได้ตามเปา้หมายที่วางไว้   

สนบัสนนุผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปีนี ้มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 19,834.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 29% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 15,380 ล้านบาท ก าไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 625.7 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 57.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยู่ที่ 396.7 ล้านบาท  

 ผลประกอบการมีการเติบโตขึน้ตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  
แยกตามธุรกิจ ในไตรมาส 3/2561 สนิค้ากลุม่โทรศพัท์ยงัคงเป็นดาวเด่น มีสดัสว่นสินค้าอยู่ที่ 59% กลุม่สนิค้าไอที
มีสัดส่วน 21% กลุ่มอุปกรณ์เสริมมีสัดส่วน 16% กลุ่มบริการมีสัดส่วน 4% ของรายได้จากการขายและการ
ให้บริการทัง้หมด  

ทัง้นี ้สนิค้ากลุม่โทรศพัท์ของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ในไตรมาส 3 ปีนี ้ได้รับแรง
สนบัสนนุจากทัง้ Samsung ,Oppo , Vivo ที่เปิดตวัสนิค้า Flagship รุ่นใหม่ สง่ผลให้บริษัทฯ มีสนิค้าใหม่และช่วย
เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างมีนยัส าคญั ในส่วนของผลิตภณัฑ์จาก Apple ยอดขายหลกัทัง้ iPhone และ iPad ที่มี
การใช้ Apple pencil ยอดขายยงัเติบโตดี ขณะท่ี กลุม่ไอทียอดขายของ Notebook และกลุม่ Gamer ยงัคงเติบโต
อย่างต่อเน่ือง แม้ Macbook ได้มีการเลื่อนเปิดตวัรุ่นใหม่จากไตรมาส 3 เป็นไตรมาส 4 ปีนี ้ 

 



 

ส าหรับกลุม่อปุรณ์เสริม มี Apple watch รุ่นใหม่ที่เปิดจ าหน่ายในช่วง ไตรมาส 2/2561 ยงัคงมียอดขายที่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะเน้นการน าเสนอขายซมิและอปุกรณ์เสริมพ่วงควบคู่ไปกับ
สินค้ากลุ่มอ่ืน ท าให้มียอดขายเติบโตเช่นเดียวกัน และคาดว่าการขายซิมจะเป็นไปตามเป้าหมายปีนีท่ี้วางไว้  
2 แสนเลขหมาย  

กลุ่มธุรกิจบริการ ได้รับแรงสนับสนนุเพิ่มขึน้จากการขายซิม ในส่วนของร้านค้า iCare และบริษัทย่อยที่
ด าเนินธุรกิจในการบริหารร้านทรู มีการขยายสาขาและรายได้ที่เพิ่มขึน้ โดย ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 บริษัทย่อยได้
เข้ามาบริหารร้านทรูแล้วจ านวน 87 สาขา และคาดสิน้ปีจะมี 100 สาขา รวมถึง แผนการตลาด ที่เน้นการสร้าง
ความต้องการของลกูค้า โดยเร่ิมตัง้แต่การให้สิทธิพิเศษตัง้แต่เร่ิมการสัง่พรีออเดอร์ และการออกโปรโมชัน่พิเศษ
จากการเป็นพนัธมิตรกบัทางธนาคาร เพ่ือขยายฐานลกูค้ามากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม COM7 พยายามเน้นหาและเปิดสาขาที่มีศกัยภาพ รวมถึงการพฒันาช่องทางการจ าหน่าย
จากสาขาเดิม ไม่ว่าจะเป็นการปรับสินค้าใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึน้  ท าให้ Same Store Sales Growth 
(SSSG) สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 3/2561 บริษัทมี SSSG อยู่ที่มากกว่า 10% 
และมีสาขาที่เปิดใหม่จ านวน 26 สาขา โดยเป็นร้าน Banana 12สาขา , Samsung 2 สาขา, Studio7 3 สาขา 
BKK 5 สาขา OPPO 3 สาขา และ ร้านค้าออนไลน์ 1 สาขา  

ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 COM7 มีสาขาภายใต้การบริหารรวมกันทัง้สิน้ 518 สาขา เทียบกับสิน้ปี 2560 มี
จ านวน 434 สาขา และขยายธุรกิจแฟรนไชส์ได้แล้ว 35 สาขา คาดว่าสิน้ปีนี ้COM7 จะรุกธุรกิจแฟรนไชส์ได้ 50 
สาขา เจาะลกูค้าต่างจงัหวดั    

แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 4/2561 เข้าสู่ช่วงไฮซีซัน่ธุรกิจ เน่ืองจากมีสินค้ารุ่นใหม่ทยอยออกมา
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ขณะที่แผนการตลาดและการออกโปรโมชัน่ใหม่ เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซือ้ให้ง่ายขึน้  
จงึคาดว่าผลประกอบการทัง้ปีจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ปรับเปา้รายได้เป็นเติบโต 20% จากเม่ือต้นปีตัง้เป้า
เติบโต 10% เม่ือเทียบกบัปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 22,500 ล้านบาท 

อีกทัง้ ล่าสดุประกาศแผนการเข้าลงทนุโดยบริษัทย่อย บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จ ากัด เข้าซือ้หุ้นทัง้หมด 
100%  ของ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค์ จ ากัด หรือ DRL ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายอปุกรณ์สื่อสาร ภายใต้
ช่ือ  KingKong Phone มีสาขาจ านวนทัง้สิ น้  95 สาขา  ส่วนใหญ่กระจายอยู่ ในพื น้ที่ต่ างจังหวัดตาม 
Hypermarket ได้แก่ เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) และบิ๊กซี (Big C) มีพืน้ที่ขนาดเล็กประมาณ 20 - 50 ตาราง
เมตร โดยใช้เงินลงทุนในครัง้นี ้210 ล้านบาท คาดจะโอนหุ้นดังกล่าวเสร็จและเร่ิมรับรู้รายได้ทันทีต้นปีหน้า 
สนบัสนนุให้ COM7 มีสาขาและยอดขายที่แข็งแกร่งขึน้ในปี 2562 
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