ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

COM7 มาตามนัด อวดผลงานปี 61 โกยรายได้ 28,000 ลบ.
บอร์ ดไฟเขียวจ่ ายเงินปั นผล 0.50 บาทต่ อหุ้น ปั กธงรายได้ ปี 62 โตไม่ ต่ากว่ า 10%
COM7 บิก๊ ใหญ่ ค้าปลีกไอทีและสมาร์ ทโฟน ประกาศผลงานปี 61 ทารายได้ เกือบ 28,000 ล้ าน
บาท โตจากปี ก่ อน 24% กาไรสุทธิ 891 ล้ านบาท โต 46% บอร์ ดควักกระเป๋าจ่ ายเงินปั นผล 0.50
บาทต่ อหุ้น ยา้ ผลงานปี 62 ฟอร์ มสวยต่ อเนื่อง ตัง้ เป้ ารายได้ โตไม่ ต่ากว่ า 10% จากการเติบโตในทุก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ มีการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ กระตุ้นตลาด การจัดโปรโมชั่นส่ งเสริ มการขาย พร้ อมรุ กทัง้
ตลาด B2C และ B2B ชูจุดเด่ น มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ณ สิน้ ปี 61 มีจานวน 646 สาขา ตัง้ เป้ า
สิน้ ปี นีม้ ี 847 สาขา
นายสุ ระ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สิ น ค้ า ไอที แ ละสมาร์ ท โฟนรายใหญ่ ข องประเทศไทย เปิ ด เผยถึ ง ภาพรวมผล
ประกอบการของบริษัทฯ งวดปี 2561 มีรายได้ จากการขายและให้ บริการอยูท่ ี่ 27,913 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 23.9%
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ 22,531.2 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 3,626.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20%
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,023.1 ล้ านบาท กาไรส่วนของบริ ษัทใหญ่อยู่ที่ 891.1 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 46.4% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาอยูท่ ี่ 608.8 ล้ านบาท
ผลประกอบการเติบโตขึน้ ตามแผนการขยายธุรกิจ มีการขยายสาขาภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 206 สาขา การเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังกลุ
้ ่ม
ใหม่และกลุ่มเดิม รวมทัง้ ได้ รับการตอบรับจากการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่หลากหลายแบรนด์ดงั และการบริ หาร
Product mix ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดโปรโมชัน ส่งเสริ มการขาย ตอบสนองความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ าให้ ค้ มุ ค่ายิ่งขึ ้น
ทัง้ นี ้ COM7 เป็ นผู้นาร้ านค้ าปลีกที่มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จากสิน้ ปี 2560 มีสาขา
ภายใต้ การบริหารของกลุม่ บริษัทฯ รวมจานวน 434 สาขา สิ ้นปี 2561 มีจานวน 646 สาขา ได้ แก่ Banana 206
สาขา , Studio7 100 สาขา , Kingkong phone 100 สาขา , True shop by com7 จานวน 92 สาขา , Banana
Shopping (แฟรนไชส์) 50 สาขา , BKK 37 สาขา iCare 27 สาขา และอื่นๆ 34 สาขา ซึ่งมีการเติบโตที่ดี ในปี
2561 มีการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth (SSSG)) อยูใ่ นระดับที่มากกว่า 10
% สะท้ อนการบริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ แยกตามกลุม่ ธุรกิจ แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ธุรกิจค้ าปลีก (B2C) เป็ น
การขายผ่านรายย่อย ในปี 2561 มีสดั ส่วน 94% ของรายได้ จากการขายและให้ บริการทังหมด
้
ส่วนที่เหลือ เป็ น
ช่องทางอื่นๆ ได้ แก่ กลุ่มลูกค้ าองค์กร (B2B) และ Service ที่มีสดั ส่วน 6% เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าที่มีสดั ส่วน
3% สะท้ อนแผนการขยายฐานลูกค้ ากลุม่ B2B ของบริษัทฯ ได้ เพิ่มขึ ้น

เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ใน
อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น กาหนดวันที่ไม่ได้ รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พฤษภาคมนี ้ กาหนดจ่ายปั นผล วันที่ 24
พฤษภาคม 2562
สาหรับแผนธุรกิจปี 2562 ตังเป้
้ ารายได้ เติบโตไม่ต่ากว่า 10% ด้ วยจุดแข็ง COM7 เป็ นเบอร์ 1 ในธุรกิจ
ค้ าปลีกสินค้ าไอทีครอบคลุมทุกแบรนด์ชนน
ั ้ า มีการบริ หาร Product mix ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การกระจาย
พอร์ ตไปยังสินค้ ากลุม่ สมาร์ ทโฟนที่มีการเติบโตสูง และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้ เพิ่มขึ ้น รวมทัง้ การ
จัดโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย เน้ นการนาเสนอขายซิมและอุปกรณ์เสริมพ่วงควบคูไ่ ปกับสินค้ ากลุม่ อื่น
กลยุทธ์ การขยายสาขาปี นี ้ ให้ ครอบคลุมทุกตลาดสาคัญ ตังเป้
้ าสิ ้นปี มีสาขาจานวน 847 สาขา วาง
งบลงทุนราว 300 ล้ านบาท สาหรับใช้ ขยายสาขาเป็ นหลัก รวมทัง้ เข้ าไปรุ กลูกค้ า กลุ่มองค์กร (B2B) จาก
ปั จจุบนั มีความแข็งแกร่ งในธุรกิจลูกค้ าทั่วไป (B2C) อยู่แล้ ว สนับสนุนให้ COM7 มีสาขาและยอดขายที่
แข็งแกร่งขึ ้นในปี 2562 และการขยายสาขาของแฟรนไชส์จะช่วยให้ ร้าน BaNANA สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ า
ได้ มากขึ ้น ซึง่ ในปี นี ้จะมีแฟรนไชส์ เปิ ดไม่ต่ากว่า 100 สาขา จากสาขาทังหมดที
้
่วางไว้
ประเมินภาพรวมตลาดไอทีและสมาร์ ทโฟนในปี 2562 จะสามารเติบโตและสร้ างสีสนั ให้ ผ้ บู ริ โภคได้
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยเทคโนโลยีที่ล ้าสมัย มีการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่แบรนด์ดงั หลายค่ายกระตุ้นตลาดให้ คึกคัก
โดยเฉพาะตลาดสมาร์ ทโฟน อาทิ HUAWEI , SAMSUNG , OPPO และ VIVO ที่จะมีการทยอยเปิ ดตัวสินค้ า
รุ่ นเรื อธงในปี นี ้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์จาก Apple ยังมั่นใจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ iPhone , Apple
watch และ iPad รุ่ นที่มีการใช้ Apple pencil รวมถึง สินค้ ากลุ่มเกมมิ่ง โน๊ ตบุ๊ค และอุปกรณ์เสริ ม คาดจะ
ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปี นี ้ได้
“ปี 2562 จะเป็ นอี กปี ที่ดีของ COM7 เราเดินหน้ าขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ตามการขยายตัวของ
ห้ างสรรพสินค้ า และช่องทางในต่างจังหวัดที่ มีศกั ยภาพ รวมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่บริ ษัทฯ ใช้
ประโยชน์จากการมีหน้ าร้ านอยู่ทวั่ ประเทศในการรับสินค้ าได้ นอจากนี ้ รับโอกาสการเติบโตจากความก้ าวหน้ า
ของเทคโนโลยี รวมถึงกระแสของ 5G ที่กาลังเข้ ามาเขย่าตลาดไอทีและสมาร์ ทโฟนให้ คึกคักในอนาคต ด้ าน
ผู้ผลิตแบรนด์ดงั อัพเสปกสินค้ าให้ ทนั สมัย ในราคาที่สงู ขึ ้น ขณะที่ มีลกู ค้ าอีกกลุ่มหนึ่ง มีความต้ องการสินค้ า
ในระดับราคาที่ไม่สงู มาก COM7 ได้ ประโยชน์จากการมีสินค้ าที่ครอบคลุมทุกตลาด” นายสุระ กล่าว
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