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วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

COM7 อวดงบหรู Q1/62 โกยรายได้ 7,618 ลบ. กาไรโต 43% อยู่ที่ 250 ลบ.
มอง Q2/62 แรงต่ อเนื่องจากสิ นค้ าใหม่
COM7 ประกาศงบ Q1/62 รายได้ จากการขายและให้ บริ การอยู่ที่ 7,618.4 ล้ านบาท โต 18.4% ก าไรสุ ท ธิ อยู่ ที่
250.1 ล้ า นบาท โต 43% มี ส าขาภายใต้ ก ารบริ ห ารอยู่ ที่ 662 สาขา ตั้ ง เป้ า สิ้ น ปี มี 847 สาขา ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ
“สุ ระ คณิตทวีกุล” แม่ ทัพใหญ่ มองผลงาน Q2/62 แรงต่ อเนื่ อง จากแผนขยายสาขาและธุรกิจแฟรนไชส์ รั บอานิสงส์ การ
เปิ ดตัวสิ นค้ ารุ่ นเรื อธงใหม่ กระตุ้นตลาดให้ คึกคัก ตั้งเป้ ารายได้ ปีนีแ้ บบคอนเซอร์ เวทีฟ เติบโตไม่ ตา่ กว่ า 10%
นายสุ ระ คณิตทวีกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7 ผูป้ ระกอบธุรกิจค้า
ปลี กสิ นค้าไอที และสมาร์ ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ งวดประจาไตรมาส
1/2562 มีรายได้จากการขายและให้บริ การอยู่ที่ 7,618.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 18.4% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมาอยู่ที่
6,433.6 ล้านบาท กาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ 977.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.8% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมาอยูท่ ี่ 786.6 ล้านบาท
กาไรส่ วนของบริ ษ ทั ใหญ่ อยู่ที่ 250.1 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 43% เที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ที่ ผ่านมาอยู่ที่ 149.1 ล้านบาท
ขณะที่ อัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ 13.1% อัตรากาไรสุ ทธิ 3.3%
ผลประกอบการเติ บโตขึ้ นตามเป้ าหมายที่ วางไว้ จากแผนการขยายสาขา การรุ กตลาดแฟรนไชส์ อีคอมเมิร์ซ และ
การบริ หาร Product mix ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สิ นค้าทุ กกลุ่มมี การเติ บโต ได้รับการตอบรั บจากการเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่
หลากหลายแบรนด์ดงั ที่วางจาหน่ายในช่วงไตรมาสแรก และจะดีต่อเนื่ องในไตรมาส 2 โดยเฉพาะกลุ่มสมาร์ทโฟน อาทิ การ
เปิ ดตัวของสิ นค้ารุ่ นเรื อธงค่าย SAMSUNG HUAWEI OPPO VIVO ซึ่ งบริ ษทั ฯ สามารถขยายส่ วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มขึ้ น
ขณะที่ สิ นค้ากลุ่ม Apple ได้แก่ iPad รุ่ นใหม่ Apple Watch และ iPhone รุ่ นเก่าที่ ยงั ได้รับการตอบรับที่ดี รวมถึง สิ นค้ากลุ่ม
เกมมิ่ง โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ เสริ ม มีการเติบโตขึ้ น โดยบริ ษทั ฯ มีการจัดกิ จกรรมการตลาดและส่ งเสริ มการขาย ตอบสนอง
ไลฟ์ สไตล์และความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ร้าน KingKong Phone ที่ บริ ษทั ได้เข้าซื้ อกิ จการเมื่อปลายปี ที่ ผ่านมา ได้
เพิ่มสิ นค้าจากแบรนด์ช้ นั นาต่างๆ เข้ามาจาหน่าย สนับสนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ COM7 เป็ นผูน้ าร้านค้าปลีกไอที และสมาร์ ทโฟนที่ มีสาขาครอบคลุมมากที่ สุดในประเทศ ณ สิ้ นไตรมาส
1/2562 มีสาขาภายใต้การบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมจานวน 662 สาขา ได้แก่ BaNANA 208 สาขา , Studio7 100 สาขา ,
Kingkong Phone 103 สาขา , BKK 37 สาขา , TRUE Shop by com7 92 สาขา , BaNANA Shopping (แฟรนไชส์) 59 สาขา ,
iCare 26 สาขา และ Brand Shop 37 สาขา ตั้งเป้ าสิ้ นปี มีสาขาภายใต้การบริ หารของบริ ษทั ฯ จานวน 847 สาขา เป็ นอีกจุด
แข็งสาคัญ เพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต และมัน่ ใจเป้าหมายรายได้ปี 2562 เติบโตไม่ต่ากว่า 10% จากปี ก่อนอยูท่ ี่ 27,913
ล้านบาท
“ภาพรวมตลาดค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟนในไตรมาสแรกเติบโตดี รับอานิ สงส์การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ และมองว่า
จะดีต่อเนื่ องในไตรมาส 2 ปี นี้ โดยเฉพาะกระแสของสมาร์ ทโฟนรุ่ นเรื อธงค่าย SAMSUNG และ HUAWEI P30 Series ที่
เปิ ดตัวในเดือนเมษายนที่ผา่ นมา ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างมาก COM7 ได้รับอานิงสงส์ จากการจาหน่ายสิ นค้ารุ่ นดังกล่าว
และสามารถซื้ อสิ นค้าได้โดยตรงจาก Huawei อีกทั้ง มีแผนเพิ่มไลน์สินค้าใหม่เข้ามาจาหน่าย โดยเน้นสิ นค้ากลุ่มที่มีมาร์จิ้น
ดี มีโอกาสเติบโตรับเทรนด์เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า และมองโอกาสเพื่อขยายการเติบโตอื่นๆ อีกในอนาคต” นายสุ ระ กล่าว
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