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วันที่ 15 สิงหาคม 2562

COM7 โชว์ งบครึ่งแรกปี 62 โกยรายได้ แล้ ว 15,370 ลบ. กาไรโต 39% อยู่ท่ ี 544 ลบ.
มองครึ่งปี หลังแรงต่ อ เข้ าสู่ไฮซีซ่ ันธุรกิจ
COM7 โตต่ อเนื่อง!!! เปิ ดงบ Q2/62 โกยรายได้ จากการขายและให้ บริการ 7,751 ล้ านบาท กาไร
สุทธิโต 36% อยู่ท่ ี 294 ล้ านบาท หนุนผลงานครึ่งปี แรก มีรายได้ จากการขายและให้ บริการ 15,370 ล้ าน
บาท ก าไรสุ ทธิ โต 39% อยู่ ท่ ี 544 ล้ านบาท มี สาขาภายใต้ ก ารบริ ห าร 681 สาขา “สุ ระ คณิ ต ทวีกุ ล ”
แม่ ทัพใหญ่ มองผลงานครึ่งปี หลังฟอร์ มสวยต่ อเนื่อง รั บไฮซีซ่ ันธุรกิจ มีการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ ร่ ุ นเรื อธง
กระตุ้นตลาด รั บอานิสงส์ เงินบาทแข็งค่ า พร้ อมทัง้ เดินหน้ าขยายอาณาจักรค้ าปลีก ตัง้ เป้ าสิน้ ปี นีม้ ี 847
สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ มั่นใจ เป้ าหมายรายได้ ทงั ้ ปี จะเติบโตไม่ ต่ากว่ า 10%
นายสุ ร ะ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ประกอบธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าไอทีและสมาร์ ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการงวดประจา
ไตรมาส 2/2562 มีรายได้ จากการขายและให้ บริ การ 7,751.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนอยู่ที่ 6,741.4 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 1,064.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 19.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
อยู่ที่ 890.3 ล้ านบาท กาไรสุทธิ (ส่วนของบริ ษัทใหญ่ ) 294.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3.8% ต่อรายได้ จากการขาย
และการให้ บริ การ คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้น 36.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 216.2 ล้ านบาท
สาหรับ ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มี รายได้ จากการขายและให้ บริ การ 15,369.7 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 16.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 13,177.9 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 2,061.8 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 22.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 1,679.8 ล้ านบาท กาไรสุทธิ (ส่วนของบริ ษัทใหญ่) 544.3
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 3.5% ต่อรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้น 39.2% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 391.1 ล้ านบาท
ผลประกอบการเติบโตขึ ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ ยอดขายที่เพิ่มขึ ้น จากแผนการรุ กตลาด การขยายสาขา
และการบริ ห าร Product mix ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี สิ น ค้ าใหม่ เปิ ดตั ว และได้ รั บ การตอบรั บ รวมทั ง้
การจัด กิ จ กรรมการตลาดและส่งเสริ ม การขาย อี กทัง้ ในงวดไตรมาส 2 มี ค่าใช้ จ่ายบริ ห ารเพิ่ ม ขึน้ เนื่ องจาก
การบันทึกสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที 7)
พ.ศ. 2562 ที่มีการให้ เงินชดเชยเพิ่มเป็ น 400 วัน ซึ่งเป็ นค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 14 ล้ านบาท แต่ด้วยยอดขายและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ กาไรสุทธิของ COM7 เติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 36.1%
ทั ง้ นี ้ COM7 เป็ นผู้ น าร้ านค้ าปลี ก ไอที แ ละสมาร์ ท โฟนที่ มี ส าขาครอบคลุ ม มากที่ สุ ด ในประเทศ
ณ สิ ้นไตรมาส 2/2562 มีสาขาภายใต้ การบริ หารของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมจานวน 681 สาขา แบ่งเป็ น 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 และอื่นๆ 35 สาขา โดยมีการขยายเพิ่ มขึน้ 218 สาขาจากงวดไตรมาส 2/2561
มีสาขาอยูท่ ี่ 463 สาขา

“COM7 เราเดินหน้ าตามแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในเดือนกันยายนนี ้
มีแผนจะเปิ ดร้ านใหม่ ได้ แก่ True shop by com7 เปิ ดเพิ่ ม อีกราว 30 สาขา ร้ าน BaNANA E-Quip” (บานานา
อีควิบ ) เพิ่มอีก 1 สาขา เพื่อรุ กตลาดเกมอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการเติบโตในประเทศ และเปิ ดตัวน้ องใหม่
ร้ าน IoT ภายใต้ ชื่ อ แบรนด์ BB Beyond D-box (บี บี บิ ยอนด์ ดี -บ็ อ กซ์ ) ชูสิน ค้ านวัต กรรม รองรั บ โอกาสจาก
เทคโนโลยี IoT และการเข้ าสู่ยคุ 5G ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต นอกจากนี ้ เรามีแผนเพิ่มไลน์สินค้ าใหม่เข้ ามาจาหน่าย
โดยเน้ นสิ น ค้ ากลุ่ ม ที่ มี ม าร์ จิ น้ ดี และไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ที่ จ ะมองโอกาสเพื่ อ ขยายการเติ บ โตในรู ป แบบอื่ น ๆ
สนับสนุน COM7 ให้ โตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว” นายสุระ กล่าว
สาหรั บ แนวโน้ ม ครึ่ ง ปี หลัง COM7 เดิน ตามกลยุท ธ์ ที่ วางไว้ คาดว่าจะเติบ โตต่อ เนื่ องรั บ ไฮซี ซั่น ธุ รกิ จ
มีสินค้ ารุ่ นใหม่แบรนด์ชนน
ั ้ าทยอยเปิ ดตัวและวางจาหน่าย อาทิ Apple Samsung Huawei Oppo Vivo และรับ
อานิสงส์ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าช่วยหนุนต้ นทุนนาเข้ าสินค้ าถูกลง เป็ นผลดีต่อบริ ษัทฯ มั่นใจ สิน้ ปี 2562 มีสาขา
ภายใต้ การบริ หารรวมจานวน 847 สาขาได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และวางเป้าหมายรายได้ ปี 2562 เติบโตไม่ต่า
กว่า 10% จากปี ก่อนอยูท่ ี่ 27,913 ล้ านบาท
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