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COM7 มาตามนัด อวดผลงานปี 61 โกยรายได้ 28,000 ลบ. 
บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงนิปันผล  0.50 บาทต่อหุ้น ปักธงรายได้ปี 62 โตไม่ต ่ากว่า 10% 

 
 COM7 บิก๊ใหญ่ค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟน ประกาศผลงานปี 61 ท ารายได้เกือบ 28,000 ล้าน
บาท   โตจากปีก่อน 24% ก าไรสุทธิ 891 ล้านบาท โต 46% บอร์ดควักกระเป๋าจ่ายเงินปันผล 0.50 
บาทต่อหุ้น ย า้ผลงานปี 62 ฟอร์มสวยต่อเน่ือง ตัง้เป้ารายได้โตไม่ต ่ากว่า 10% จากการเติบโตในทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่กระตุ้นตลาด การจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย พร้อมรุกทัง้
ตลาด B2C และ B2B ชูจุดเด่น มีสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ ณ สิน้ปี 61 มีจ านวน 646 สาขา ตัง้เป้า
สิน้ปีนีมี้ 847 สาขา  

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7         
ผู้ ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย  เปิดเผยถึง ภาพรวมผล
ประกอบการของบริษัทฯ งวดปี 2561 มีรายได้จากการขายและให้บริการอยูท่ี่ 27,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23.9% 
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 22,531.2 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 3,626.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20% 
เทียบกับงวดเดียวกันของปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 3,023.1 ล้านบาท ก าไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ท่ี 891.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 46.4% เทียบกบังวดเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ 608.8 ล้านบาท  

ผลประกอบการเติบโตขึน้ตามแผนการขยายธุรกิจ มีการขยายสาขาภายใต้การบริหารของบริษัทฯ 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 206 สาขา การเพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้กลุ่ม
ใหม่และกลุ่มเดิม รวมทัง้ ได้รับการตอบรับจากการเปิดตวัสินค้าใหม่หลากหลายแบรนด์ดงั และการบริหาร 
Product mix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโปรโมชันส่งเสริมการขาย ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลกูค้าให้คุ้มคา่ยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้COM7 เป็นผู้น าร้านค้าปลีกท่ีมีสาขาครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ จากสิน้ปี 2560 มีสาขา
ภายใต้การบริหารของกลุม่บริษัทฯ รวมจ านวน 434 สาขา สิน้ปี 2561 มีจ านวน 646  สาขา ได้แก่ Banana 206 
สาขา , Studio7 100 สาขา , Kingkong phone 100 สาขา , True shop by com7 จ านวน 92 สาขา , Banana 
Shopping (แฟรนไชส์) 50 สาขา , BKK 37 สาขา iCare 27 สาขา และอ่ืนๆ 34 สาขา ซึ่งมีการเติบโตท่ีดี ในปี 
2561 มีการเตบิโตของยอดขายจากสาขาเดมิ (Same Store Sales Growth (SSSG)) อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ 10 
% สะท้อนการบริหารจดัการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุม่ธุรกิจ แบง่เป็น 2 ประเภทหลกั คือ ธุรกิจค้าปลีก (B2C) เป็น
การขายผา่นรายยอ่ย ในปี 2561 มีสดัสว่น 94% ของรายได้จากการขายและให้บริการทัง้หมด สว่นท่ีเหลือ เป็น
ช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) และ Service ท่ีมีสดัส่วน 6% เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าท่ีมีสดัส่วน 
3% สะท้อนแผนการขยายฐานลกูค้ากลุม่ B2B ของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึน้ 



 

 

เพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใน
อตัรา 0.50 บาทตอ่หุ้น ก าหนดวนัท่ีไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วนัท่ี 7 พฤษภาคมนี ้ ก าหนดจ่ายปันผล วนัท่ี 24 
พฤษภาคม 2562 

ส าหรับแผนธุรกิจปี 2562 ตัง้เปา้รายได้เตบิโตไม่ต ่ากวา่ 10% ด้วยจดุแข็ง COM7 เป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าไอทีครอบคลมุทกุแบรนด์ชัน้น า มีการบริหาร Product mix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระจาย
พอร์ตไปยงัสินค้ากลุม่สมาร์ทโฟนท่ีมีการเตบิโตสงู และสามารถครองสว่นแบง่การตลาดได้เพิ่มขึน้ รวมทัง้ การ
จดัโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย เน้นการน าเสนอขายซิมและอปุกรณ์เสริมพว่งควบคูไ่ปกบัสินค้ากลุม่อ่ืน 

 กลยทุธ์การขยายสาขาปีนี ้ให้ครอบคลมุทกุตลาดส าคญั ตัง้เปา้สิน้ปีมีสาขาจ านวน 847 สาขา วาง
งบลงทุนราว 300 ล้านบาท ส าหรับใช้ขยายสาขาเป็นหลัก รวมทัง้ เข้าไปรุกลูกค้ากลุ่มองค์กร (B2B) จาก
ปัจจุบนัมีความแข็งแกร่งในธุรกิจลูกค้าทั่วไป (B2C) อยู่แล้ว  สนับสนุนให้ COM7 มีสาขาและยอดขายท่ี
แข็งแกร่งขึน้ในปี 2562 และการขยายสาขาของแฟรนไชส์จะชว่ยให้ร้าน BaNANA สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้า
ได้มากขึน้ ซึง่ในปีนีจ้ะมีแฟรนไชส์ เปิดไมต่ ่ากวา่ 100 สาขา จากสาขาทัง้หมดท่ีวางไว้ 

ประเมินภาพรวมตลาดไอทีและสมาร์ทโฟนในปี 2562 จะสามารเติบโตและสร้างสีสนัให้ผู้บริโภคได้
อย่างต่อเน่ือง ด้วยเทคโนโลยีท่ีล า้สมัย มีการเปิดตวัสินค้าใหม่แบรนด์ดงัหลายค่ายกระตุ้นตลาดให้คึกคกั 
โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟน อาทิ HUAWEI , SAMSUNG , OPPO และ VIVO ท่ีจะมีการทยอยเปิดตวัสินค้า
รุ่นเรือธงในปีนี ้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์จาก Apple ยังมั่นใจมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทัง้  iPhone , Apple 
watch และ iPad รุ่นท่ีมีการใช้ Apple pencil รวมถึง สินค้ากลุ่มเกมมิ่ง โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์เสริม คาดจะ
ยงัคงเตบิโตตอ่เน่ืองในปีนีไ้ด้  

“ปี 2562 จะเป็นอีกปีท่ีดีของ COM7 เราเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ตามการขยายตัวของ
ห้างสรรพสินค้า และช่องทางในต่างจงัหวัดท่ีมีศกัยภาพ รวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ท่ีบริษัทฯ ใช้
ประโยชน์จากการมีหน้าร้านอยู่ทัว่ประเทศในการรับสินค้าได้ นอจากนี ้รับโอกาสการเติบโตจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี รวมถึงกระแสของ 5G ท่ีก าลงัเข้ามาเขย่าตลาดไอทีและสมาร์ทโฟนให้คึกคกัในอนาคต ด้าน
ผู้ผลิตแบรนด์ดงัอพัเสปกสินค้าให้ทนัสมยั ในราคาท่ีสงูขึน้ ขณะท่ี มีลกูค้าอีกกลุ่มหนึ่ง มีความต้องการสินค้า
ในระดบัราคาท่ีไมส่งูมาก COM7 ได้ประโยชน์จากการมีสินค้าท่ีครอบคลมุทกุตลาด” นายสรุะ กลา่ว 
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