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COM7 โชว์งบคร่ึงแรกปี 62 โกยรายได้แล้ว 15,370 ลบ. ก าไรโต 39% อยู่ท่ี 544 ลบ. 
มองคร่ึงปีหลังแรงต่อ เข้าสู่ไฮซีซ่ันธุรกิจ   

COM7 โตต่อเน่ือง!!! เปิดงบ Q2/62 โกยรายได้จากการขายและให้บริการ 7,751 ล้านบาท ก าไร
สุทธิโต 36% อยู่ท่ี 294 ล้านบาท หนุนผลงานคร่ึงปีแรก มีรายได้จากการขายและให้บริการ 15,370 ล้าน
บาท ก าไรสุทธิโต 39% อยู่ท่ี 544 ล้านบาท มีสาขาภายใต้การบริหาร 681 สาขา “สุระ คณิตทวีกุล”  
แม่ทัพใหญ่ มองผลงานคร่ึงปีหลังฟอร์มสวยต่อเน่ือง รับไฮซีซ่ันธุรกิจ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่รุ่นเรือธง
กระตุ้นตลาด รับอานิสงส์เงนิบาทแข็งค่า พร้อมทัง้ เดินหน้าขยายอาณาจักรค้าปลีก ตัง้เป้าสิน้ปีนีมี้ 847 
สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ม่ันใจ เป้าหมายรายได้ทัง้ปีจะเตบิโตไม่ต ่ากว่า 10% 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7  
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวดประจ า
ไตรมาส 2/2562 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 7,751.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนอยู่ท่ี 6,741.4 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 1,064.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19.6% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
อยู่ท่ี 890.3 ล้านบาท ก าไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 294.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.8% ต่อรายได้จากการขาย
และการให้บริการ คดิเป็นการเพิ่มขึน้ 36.1% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 216.2 ล้านบาท   

ส าหรับ ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้จากการขายและให้บริการ 15,369.7 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 16.6% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ท่ี 13,177.9 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 2,061.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 22.7% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนอยู่ท่ี 1,679.8 ล้านบาท ก าไรสทุธิ (สว่นของบริษัทใหญ่) 544.3 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.5% ต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็นการเพิ่มขึน้ 39.2% เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 391.1 ล้านบาท   

ผลประกอบการเติบโตขึน้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ จากแผนการรุกตลาด การขยายสาขา 
และการบริหาร Product mix ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าใหม่ เปิดตัวและได้ รับการตอบรับ  รวมทัง้  
การจัดกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย อีกทัง้ ในงวดไตรมาส 2 มีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึน้ เน่ืองจาก  
การบนัทึกส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติม ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที 7) 
พ.ศ. 2562 ท่ีมีการให้เงินชดเชยเพิ่มเป็น 400 วนั ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรวมจ านวน 14 ล้านบาท แต่ด้วยยอดขายและ
การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนนุให้ก าไรสทุธิของ COM7 เตบิโตจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 36.1% 

ทัง้นี  ้COM7 เป็นผู้ น าร้านค้าปลีกไอทีและสมาร์ทโฟน ท่ีมีสาขาครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ  
ณ สิน้ไตรมาส 2/2562 มีสาขาภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทฯ รวมจ านวน 681 สาขา แบ่งเป็น Banana 221 
สาขา Studio7 100 สาขา Kingkong phone 104 สาขา True shop by com7 91 สาขา แฟรนไชส์ 67 สาขา  
BKK 37 สาขา iCare 26 สาขา และอ่ืนๆ 35 สาขา โดยมีการขยายเพิ่มขึน้ 218 สาขาจากงวดไตรมาส 2/2561  
มีสาขาอยูท่ี่ 463 สาขา   



 

 “COM7 เราเดินหน้าตามแผนขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยในเดือนกันยายนนี ้ 
มีแผนจะเปิดร้านใหม่ ได้แก่ True shop by com7 เปิดเพิ่มอีกราว 30 สาขา ร้าน BaNANA E-Quip” (บานานา 
อีควิบ) เพิ่มอีก 1 สาขา เพ่ือรุกตลาดเกมอย่างต่อเน่ือง ตามทิศทางการเติบโตในประเทศ และเปิดตัวน้องใหม ่
ร้าน IoT ภายใต้ช่ือแบรนด์ BB Beyond D-box (บีบี บิยอนด์ ดี-บ็อกซ์) ชูสินค้านวัตกรรม รองรับโอกาสจาก
เทคโนโลยี IoT และการเข้าสู่ยคุ 5G ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้เรามีแผนเพิ่มไลน์สินค้าใหม่เข้ามาจ าหน่าย 
โดยเน้นสินค้ากลุ่ม ท่ี มีมาร์จิ น้ ดี  และไม่หยุดนิ่ ง ท่ีจะมองโอกาสเพ่ือขยายการเติบโตใน รูปแบบ อ่ืนๆ  
สนบัสนนุ COM7 ให้โตอยา่งแข็งแกร่งในระยะยาว” นายสรุะ กลา่ว 

ส าหรับแนวโน้มคร่ึงปีหลัง COM7 เดินตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ คาดว่าจะเติบโตต่อเน่ืองรับไฮซีซั่นธุรกิจ  
มีสินค้ารุ่นใหม่แบรนด์ชัน้น าทยอยเปิดตวัและวางจ าหน่าย อาทิ Apple  Samsung Huawei Oppo Vivo และรับ
อานิสงส์ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าช่วยหนุนต้นทุนน าเข้าสินค้าถูกลง เป็นผลดีต่อบริษัทฯ  มั่นใจ สิน้ปี 2562 มีสาขา
ภายใต้การบริหารรวมจ านวน 847 สาขาได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และวางเป้าหมายรายได้ปี 2562 เติบโตไม่ต ่า
กวา่ 10% จากปีก่อนอยูท่ี่ 27,913 ล้านบาท   
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