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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษทั ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษา ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และบริ ษทั หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ บริ ษทั ยื่นต่อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ 31 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม และ 4 สิงหาคม 2558)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ประเภทธุรกิ จ: จาหน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่
เกีย่ วข้อง การให้บริการซ่อมแซมสินค้า ชาระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชาระค่าบริการอื่นๆ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 300,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขาย
หุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: จานวนหุน้ และสัดส่วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนแต่ละประเภท เป็ นดังนี้

เสนอขายต่อ
(ก) บุคคลทั ่วไป
(ข) นักลงทุนสถาบัน
(ค) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
168,275,000
62,675,000
69,050,000
300,000,000

ร้อยละ
56.09
20.89
23.02
100.00

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย:  รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันการจาหน่าย (Best Effort)
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามส่วนที 3 ข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 3.35 บาท/หุน้
มูลค่าการเสนอขาย : 1,005,000,000 บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า
 ไม่ม ี
 จานวนหุน
้ หรือหุน้ รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ : _____ หุน้ ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ : _____ บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) : 0.66 บาท/หุน้ (par 0.25 บาท)
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน 115.12 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.59 ของจานวนหุน้ ที่ออกและ
เรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
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กรณี การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นครังแรก
้
(“IPO”)
ตลาดรอง:
 SET
 MAI
หมวดธุรกิ จ (sector):
บริการ (Service) / พาณิชย์ (Commerce)
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:
 Profit Test  Market Capitalization Test
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย
- พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั (Price to Earnings ratio : P/E) และสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 3.35 บาท คิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ 17.82 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ จากกาไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษทั ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) ซึง่ เท่ากับ 226.03 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุน้ สามัญ
ทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 1,200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จะได้กาไรสุทธิต่อ
หุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.188 บาท
- P/E ทีเ่ สนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 25.75 จาก P/E ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ จานวน 3 บริษทั ได้แก่ บมจ.เจ มาร์ท บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย และ บมจ.เอส พี วี ไอ ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 คิดเป็ นวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เปิ ดทาการ จานวน 132 วันทาการ ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ P/E เท่ากับ 24.00 เท่า และคิดเป็ น
อัตราส่วนลด (Discount) ประมาณร้อยละ 38.93 จาก P/E ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ/หมวดพาณิชย์ของกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ มีค่าเฉลีย่ P/E เท่ากับ 29.18 เท่า (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์)
- เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย จึงเปรียบเทียบ P/E ของบริษทั จดทะเบียนอื่นทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะ
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษทั และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ/หมวดพาณิชย์ของกลุ่มบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็ นดังนี้ (รายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
บริ ษทั เทียบเคียง

1. บมจ.เจ มาร์ท

ตัวย่อ
หลักทรัพย์
JMART

ตลาดรอง
ที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิ จ
SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

2. บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย

SIM

SET / เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

3. บมจ.เอส พี วี ไอ

SPVI

MAI / เทคโนโลยี

กลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ
หมวดพาณิ ชย์ของ SET

-

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

ราคาเฉลี่ย/1
(บาท)

P/E เฉลี่ย/2
(เท่า)

จาหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริม
จาหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริม
จาหน่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริม แบรนด์ Apple

12.27

17.98

2.94

17.03

1.61

37.00

-

-

ทีม่ า : SETSMART
หมายเหตุ : /1 เป็ นราคาปิ ดตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
/2 อัตราส่วน P/E ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3

ค่าเฉลี่ย
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-
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วัตถุประสงค์การใช้เงิ น :
บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี้ประมาณ 1,005 ล้านบาท ไปใช้ดงั นี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวน (ล้านบาท)

ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ

1) เพื่อเป็ นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั

300

ภายในปี 2560

2) ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

205

ระหว่างปี 2559-2560

3) เพื่อชาระคืนเงินกู้ยมื

500

ระหว่างปี 2558-2559

รวม

1,005

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลแตกต่างไปจากนโยบาย
ทีก่ าหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยาย
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมสินค้า ทีม่ จี านวนสาขามากทีส่ ุดในประเทศไทย โดยมีช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษทั ทีเ่ ป็ นร้านค้า ตัง้ อยูใ่ นห้างสรรพสินค้าชัน้ นาและห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ ในเขต
กรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด แบ่งได้เป็ น 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้แก่ ร้าน Banana IT
(2) ร้านจาหน่ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat ร้าน U Store และศูนย์บริการ iCare
(3) ร้านจาหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ร้าน Banana Mobile ร้าน Samsung Shop
โดยบริษทั มีบริษทั ย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจ จาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
ภายใต้ช่อื ร้าน “Mango Mobile” โดยมีลกั ษณะเป็ นร้านขนาดเล็ก เพื่อขยายช่องทางจาหน่ายสินค้าตามต่างจังหวัด
สินค้าทีบ่ ริษทั จาหน่ายแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทหลักดังนี้
ประเภทสินค้ า
1. คอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)

ตัวอย่ างรูปภาพสินค้ า

2. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (Desktop)
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
4. สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
5. สินค้าอุปกรณ์เสริมและอื่นๆ
(Accessories and Others)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรา้ นค้าปลีกและศูนย์บริการ ดังนี้
ประเภทร้าน
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) ร้านจาหน่ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและบริการ
สินค้าแบรนด์ Apple

(3) ร้านจาหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
และอุปกรณ์เสริม

ชื่อร้าน
Banana IT
iStudio
iBeat (บริหารเอง)
iBeat (Franchised)
U Store
ศูนย์บริการ iCare
Banana Mobile
Samsung Shop
Mango Mobile
รวม

จานวนสาขา
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
130
36
44
17
3
18
34
4*
31
317

หมายเหตุ : ร้าน Samsung Shop ของบริษทั มีสาขาอยู่ท่ี (1) ห้างพาราไดซ์ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ (2) ห้างเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (3) ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ต
และ (4) ห้างเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขมุ วิท
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558 รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ก่อนและหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชาชนทั ่วไป
สรุปได้ดงั นี้
ก่อนการเสนอขาย IPO*
จานวนหุ้น (หุ้น)
(ร้อยละ)

รายชื่อ/กลุ่มผูถ้ ือหุ้น
กลุม่ นายสุระ คณิ ตทวีกลุ
นายสุระ
คณิตทวีกุล
นางสาวณัฐนันท์
กีรติกรยศนันท์
นายชัยธวัฒน์
พาณิชย์ทวีกุล
นางพิมพ์วรา
พาณิชย์ทวีกุล
เด็กชายณฐ
พรรณรังษี
นางสาวรดาธร
พรรณรังษี
นางสาวมีนารินทร์
พาณิชย์ทวีกุล
นายกฤษฏิรั์ ฐ
พาณิชย์ทวีกุล
รวมกลุ่มนายสุระ คณิ ตทวีกลุ
นายบัญชา
พันธุมโกมล
นางสาวอารี
ปรีชานุกลู
นายกฤชวัฒน์
วรวานิช
นายคงศักดิ ์
บรรณาสถิตย์กุล
นายสุรเดช
สร้อยรุ่งเรือง
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเสนอขายประชาชนทัวไป
่
รวมทัง้ หมด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

392,655,200
36,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
536,655,200
211,024,800
70,600,000
37,840,000
27,000,000
16,880,000
900,000,000

43.6
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
59.6
23.4
7.8
4.2
3.0
1.9
100.0

หลังการเสนอขาย IPO
จานวนหุ้น (หุ้น) (ร้อยละ)
392,655,200
36,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
536,655,200
211,024,800
70,600,000
37,840,000
27,000,000
16,880,000
300,000,000
1,200,000,000

* ปรับมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้ เป็ น 0.25 บาทต่อหุน้
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมด 7 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายศิรพิ งษ์
นายสุระ
นางสาวอารี
นายกฤชวัฒน์
นายคงศักดิ ์
นางสาววรีภรณ์
นายคัชพล

สมบัตศิ ริ ิ
คณิตทวีกุล
ปรีชานุกูล
วรวานิช
บรรณาสถิตย์กุล
อุดมคุณธรรม
จุลชาต

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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32.7
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
44.7
17.6
5.9
3.2
2.3
1.4
25.0
100.0

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
สัดส่วนรายได้
สาหรับงวดปี 2555 – ปี 2557
โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิ จ
1
2
3

สินค้าประเภทไอที
สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นที่
สินค้าอื่นๆ และบริการ
รวม

2555
ล้านบาท
5,680
4,543
2,534
12,757

2556
%
44.53%
35.61%
19.86%
100.00%

ล้านบาท
5,502
5,984
2,435
13,921

2557
%
39.52%
42.99%
17.49%
100.00%

ล้านบาท
4,279
7,291
2,510
14,080

สาหรับงวด 3 เดือนปี 2557 และปี 2558
โครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิ จ
1
2
3

สินค้าประเภทไอที
สินค้าประเภทโทรศัพท์เคลือ่ นที่
สินค้าอื่นๆ และบริการ
รวม

ม.ค.-มี.ค.2557
ล้านบาท
%
1,146
29.23%
2,117
53.99%
658
16.78%
3,921
100.00%

ม.ค.-มี.ค.2558
ล้านบาท
%
997
25.21%
2,292
57.97%
665
16.82%
3,954
100.00%

สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1.
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิ จ
1.1
ความเสีย่ งจากความล้าสมัยของสินค้า
1.2
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูจ้ าหน่ายสินค้ารายใหญ่ (Suppliers)
1.3
ความเสีย่ งจากการแข่งขันในธุรกิจ
1.4
ความเสีย่ งจากการที่ Apple Store เข้ามาเปิ ดสาขาในประเทศไทย
1.5
ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาหรือการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่าพืน้ ที่
1.6
ความเสีย่ งจากการขยายสาขาใหม่
1.7
ความเสีย่ งจากการขาดเงินทุนหมุนเวียนและสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.8
ความเสีย่ งจากการขาดแคลนบุคลากร
1.9
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
1.10
ความเสีย่ งจากการทุจริตของพนักงาน
1.11
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงระบบบริหารงานขายและบริหารงานสินค้า
1.12
ความเสีย่ งจากการทาประกันภัยกับลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้า
2.
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ
2.1
ความเสีย่ งจากการมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ถอื หุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25
2.2
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูบ้ ริหาร
3.
ความเสี่ยงทางการเงิน
3.1
ความเสีย่ งจากการถูกยกเลิกหรือถูกระงับใช้วงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
3.2
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
4.
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
4.1
ความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั อยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2
ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั
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%
30.39%
51.78%
17.83%
100.00%

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)* (บาท/หุน้ )
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E ratio) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) (%)

2555

2556

2557

31 มี.ค.2557

31 มี.ค.2558

ล้านบาท
2,457.13
1,933.85
523.28
12,784.34
12,499.16
89.87
195.31
0.16
1.53
3.70
9.07
46.40

ล้านบาท
2,905.66
2,590.06
315.60
13,955.39
13,706.69
76.13
172.57
0.14
1.24
8.21
6.44
41.14

ล้านบาท
4,384.79
3,860.85
523.94
14,102.46
13,795.67
99.95
206.84
0.17
1.47
7.37
5.67
49.27

ล้านบาท
3,145.49
2,753.87
391.62
3,933.18
3,860.23
22.03
50.92
0.04
1.29
7.03
6.73
57.60

ล้านบาท
3,460.88
2,866.83
594.05
3,959.11
3,850.52
38.49
70.10
0.06
1.77
4.83
7.15
50.16

*กำไรสุทธิต่อจำนวนหุน้ สำมัญหลังเสนอขำย จำนวน 1,200,000,000 หุน้

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน:
รายได้
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มียอดขายรวมจานวน 12,756.70 ล้านบาท และ13,921.14 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2556 มี
อัตราเติบโตของยอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.13 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 2555 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ICT การใช้ระบบโทรคมนาคมภายใต้ การสื่อสารระบบ 3G ที่รวดเร็วขึ้น และการให้บริการผ่านโครงข่ายไร้สาย (Wireless
Network) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายและรวดเร็วขึน้ ทาให้ผปู้ ระกอบการแบรนด์สนิ ค้าสมาร์ทโฟนหันมาสนใจ
และพัฒนาสินค้าและ content รวมถึง application มากขึน้ ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการใช้สนิ ค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึน้
โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นผู้ จาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Apple รายใหญ่และได้วางแผนขยายธุรกิจสินค้า
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่านช่องทางการขายกว่า 200 สาขาทั ่วประเทศเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว ทาให้บริษทั มียอดขาย
เติบโตของกลุ่มสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ถงึ ร้อยละ 31.72 อย่างไรก็ตาม จากการที่ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผูบ้ ริโภคจึงทาให้ตลาดสินค้าไอทีและสินค้าอื่นและบริการมีการชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายกลุ่มสินค้าไอทีลดลงร้อยละ 3.13 และ
กลุ่มสินค้าอื่นๆ และบริการลดลงร้อยละ 3.91 เมื่อเทียบกับปี 2555 นอกจากนี้ยงั เกิดจากปจั จัยการขยายตัวของกลุ่มศูนย์การค้า ที่
ส่งผลดีทาให้บริษทั ฯ มีสถานจัดจาหน่ายสินค้าถึงมือผูบ้ ริโภคในกลุ่มกว้างขึน้ และเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ต จานวนสาขาของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ถึง 40 สาขา ในปี 2556 จากปี 2555 โดยมีผลทาให้ยอดขายเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 19
และการเติบโตหลักของยอดขายเกิดจากการขยายสาขาหลักในกลุ่มร้านค้าที่อยู่ในศูนย์การค้าชัน้ นา เช่น กลุ่มเซ็นทรัล และเดอะ
มอลล์กรุ๊ป
สาหรับปี 2557 บริษทั มียอดขายรวมจานวน 14,080.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 158.97 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.14
เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากยอดขายสินค้ากลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิม่ ขึน้ จากจานวน 5,984 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น
จานวน 7,291 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 21.84 โดยเฉพาะยอดขาย iPhone 6 ที่เพิง่ วางขายในไทยช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2557 อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มสินค้าไอทียงั คงลดลงร้อยละ 22.25 ตามการชะลอตัวของตลาดสินค้าไอทีต่อเนื่อง
จากปี ก่อน
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มียอดขายรวมจานวน 3,954 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจานวน 33 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.84
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิม่ ขึน้ จากจานวน 2,117 ล้าน
บาทในปี 2557 เป็ นจานวน 2,292 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.27 อย่างไรก็ตาม ยอดขายกลุ่มสินค้าไอทียงั คงลดลง
ร้อยละ 13.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามการชะลอตัวของตลาดสินค้าไอทีต่อเนื่องดังที่กล่าวมา ส่งผลให้บริษทั มี
สัดส่วนการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิม่ ขึน้ จาก 53.99% ในปี 2557 เป็ น 57.97% ในปี 2558 และสัดส่วนการขาย
สินค้าประเภทไอทีลดลงจาก 29.23% ในปี 2557 เป็ น 25.21% ในปี 2558
สิ นค้าประเภทไอที
ยอดขายสินค้าไอทีประกอบด้วยยอดขายจากสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคล เช่น โน้ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เป็ นต้น
ทัง้ นี้จากการทีม่ ลู ค่าของตลาดไอทีโดยรวมในประเทศมีอตั ราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2553 ความต้องการสินค้าของ
ผูบ้ ริโภคต่อสินค้าไอทีท่เี ปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ยอดขายสินค้าไอทีของบริษทั ลดลง โดยในปี
2555 และปี 2556 บริษทั มียอดขายจากสินค้าไอทีจานวน 5,680 ล้านบาท และจานวน 5,502 ล้านบาท ตามลาดับ ขณะที่ในปี
2557 บริษทั มียอดขายจากสินค้าไอทีจานวน 4,279 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 1,223 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.23
สาเหตุหลักมาจากการปิ ดบางสาขาของร้าน Banana IT ทีม่ ยี อดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมายซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ใน
การเปิ ดและปิ ดสาขา
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มียอดขายสินค้าไอทีจานวน 997 ล้านบาท ลดลงจานวน 149 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
13.00 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคให้ความสนใจเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ท
โฟนมากกว่าสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์
สิ นค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากภาวะภาพรวมการเติบโตของสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เนื่องมาจากการพัฒนาเครือข่ายการใช้
บริการระบบการสื่อ สารแบบ 3G ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตแบบไร้สาย บริษทั ได้ร่วมมือกับ
บริษทั ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เช่น Apple และ Samsung ในการขยายจุดขายสินค้าในร้านแบรนด์ Apple, Samsung และ
Banana IT ให้ครอบคลุมทั ่วประเทศมากกว่า 200 สาขาและเตรียมพนักงานเพื่อรองรับการขายสินค้าใหม่ อีกทัง้ ยังร่วมมือกับ
บริษทั ผู้ให้บริการเครือข่ายระบบ 3G ติดตัง้ เคาน์ เตอร์เพื่อให้บริการต่างๆ ของเครือข่ายแก่ผู้บริโภคในร้าน ส่งผลให้บริษทั มี
ยอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโตขึน้ เป็ นลาดับจากจานวน 4,543 ล้านบาทในปี 2555 เป็ นจานวน 5,984 ล้านบาท
ในปี 2556 หรือเติบโตขึน้ ร้อยละ 31.72
ปี 2557 บริษทั มียอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 7,291 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จานวน 1,307 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.84 เนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายสินค้า iPhone 6 ทีเ่ พิง่ ขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ประกอบกับ
การขยายตัวของตลาดสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อีกทัง้ ผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็ น Apple หรือ Samsung
หรือแม้กระทั ่งผู้ผลิตรายใหม่มกี ารนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุ กกลุ่มลูกค้าและทุกระดับ
ราคาตัง้ แต่ราคาถูกจนถึงราคาแพง นอกจากนี้ในปี 2557 บริษทั ยังมีการเปิ ดร้านค้าแบรนด์ Banana Mobile และร้านค้าแบรนด์
Mango Mobile เพิม่ เติมเพื่อรองรับการขยายตัวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าอีกด้วย
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มียอดขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน 2,292 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 175 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.27 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉพาะสมาร์ท
โฟนเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวติ ประจาวันของคนในปจั จุบนั อีกทัง้ บริษทั มีการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าประเภทดังกล่าว
ผ่านทางทุกแบรนด์ของบริษทั ไม่วา่ จะเป็ นร้าน Banana IT ร้าน Banana Mobile ร้าน Mango Mobile
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สิ นค้าอื่นๆ และบริการ
ยอดขายสิน ค้า อื่น ๆ และบริก าร ประกอบด้ว ยยอดขายสิน ค้า ประเภทอุ ป กรณ์ เ สริม ( Accessories) ที่ใ ช้ร่ว มกับ ฮาร์ด แวร์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคล แบตเตอรี่
สารอง หูฟงั ลาโพง เคสมือถือ และนาฬิกาดิจติ อล เป็ นต้น และยอดขายจากการให้บริการ เช่น การขายประกัน และการให้บริการ
ซ่อม เป็ นต้น จากการทีพ่ ฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของลูกค้าทาให้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ามามีบทบาทกับชีวติ ประจาวันของ
ผูบ้ ริโภคมากขึน้ ประกอบกับลูกค้าให้ความสาคัญและเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพในการดาเนินชีวติ มากขึน้ บริษทั จึง
มีก ารปรับ เปลี่ย นรายละเอียดกลุ่ม สินค้า เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ที่เปลี่ย นแปลงไปดัง กล่า ว ตลอดจนเพื่อ ให้
สอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และได้พฒ
ั นาแนวทางการขายสินค้า ประเภทอุปกรณ์เสริม เพื่อแนะนาให้
ลูกค้าได้เห็นถึงประโยชน์ของการนาอุปกรณ์เสริมไปใช้เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากขึน้
ส่งผลให้บริษทั มียอดขายจากสินค้าและบริการดังกล่าวจานวน 2,534 ล้านบาทในปี 2555 และจานวน 2,435 ล้านบาทในปี 2556
ปี 2557 บริษทั มียอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการจานวน 2,510 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.08 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จากจานวน 55 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 103 ล้านบาท
ในปี 2557 เนื่องจากการเปิ ดศูนย์บริการ iCare เพิม่ ขึน้
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มียอดขายสินค้าอื่นๆ และบริการจานวน 665 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 7 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าที่เป็ นอุปกรณ์พ่วงกับสินค้า
ประเภทโทรศัพท์เคลื่อ นที่ ไม่ว่าจะเป็ น ฟิ ล์ม กันรอย สายชาร์ ต และเคสมือถือ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นไปตามในทิศทางเดียวกับการ
เพิม่ ขึน้ ของสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน
ต้นทุนขายและบริการ
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริการจานวน 11,296.82 ล้านบาท และ 12,392.88 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
ในปี 2556 บริษทั มีต้นทุนขายและการให้บริการเพิม่ ขึน้ จานวน 1,096.06 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.70 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิม่ ขึน้ ของสั ่งซือ้ สินค้าซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย
สาหรับปี 2557 บริษทั มีตน้ ทุนขายและการให้บริการจานวน 12,399.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 6.51 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 0.05 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสั ่งซื้อสินค้าซึ่งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับยอดขาย อย่างไรก็
ตาม ในปี 2557 บริษทั มีการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจานวน 52.01 ล้านบาทอันเป็ นผลจากการเปลี่ยนนโยบายการตัง้
สารองสาหรับสินค้าล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริษทั อื่นในอุตสาหกรรมส่งผลให้ต้นทุนขายและการให้บริการเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อ
เทียบกับการเปลีย่ นแปลงของยอดขาย
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มีต้นทุนขายและการให้บริการจานวน 3,451.01 ล้านบาท ลดลงจานวน 81.84 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากบริษทั มีอานาจในการต่อรองกับ Supplier สูงขึน้ อีกทัง้
การเลือกสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะสินค้าประเภท House Brand ทีม่ ตี น้ ทุนทีถ่ ูกลงมาขายมากขึน้
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 1,202.33 ล้านบาท และ 1,313.81 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ จานวน 111.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.27 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงานทัง้ จานวนพนักงาน
และผลประโยชน์ พนักงาน การเพิม่ ขึ้นของค่าเช่าจ่ายเนื่องจากการขยายสาขาเพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการขนส่งจานวน 30.64 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมต่างๆ จานวน 26.87 ล้านบาท และอื่นๆ จานวน 53.43
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2555 และปี 2556 อยู่ในระดับเดียวกันคือ ร้อยละ
9.43 และร้อยละ 9.44 ตามลาดับ
ปี 2557 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 1,396.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 82.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.28 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่ าเช่าจ่ายจานวน 67.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 16.67 จาก
จานวน 402.74 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 469.88 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากการขยายสาขาเพิม่ ขึน้ และการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าใช้จา่ ยพนักงานจานวน 20.67 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.28 จากจานวน 483.30 ล้านบาทในปี 2556 เป็ นจานวน 503.97
ล้านบาทในปี 2557 ส่งผลให้สดั ส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารต่อยอดขายในปี 2557 อยู่ท่รี อ้ ยละ 9.92 ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ซึ่ง
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 9.44
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 399.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 72.13 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.03 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าเช่าจ่ายจานวน 17.36 ล้าน
บาทซึง่ เป็ นผลจากการขยายสาขาของบริษทั การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยอื่นๆ จานวน 34.08 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากในไตรมาสที่
1 ปี 2558 บริษทั ได้ค่าสนับสนุ นในการจัดการส่งเสริมการขายจากคู่ค้าลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวนประมาณ 30.42
ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินจานวน 27.89 ล้านบาทและจานวน 21.33 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2556
บริษทั มีต้นทุนทางการเงินลดลงจานวน 6.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.52 สาเหตุมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายสาหรับ
เงินกู้ยมื ระยะยาว โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะยาวจานวน 10.77 ล้านบาท ในขณะที่ ณ สิน้ ปี 2556 บริษทั ไม่มเี งิน
กูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวแล้ว
ปี 2557 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินจานวน 38.43 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 17.10 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 80.17 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากธนาคารเพื่อนามาซื้อสินค้า เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยดูได้จาก
ยอดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี เพิม่ ขึน้ รวมไปถึงระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ นานขึน้ จาก 41 วัน เป็ น 63 วัน
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินจานวน 16.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 8.8 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
115.49 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากตัง้ แต่ปลายปี 2557 บริษทั มี การกู้เงินเพิม่ ขึ้นเพื่อนาเงินมาซื้อ
สินค้าไม่วา่ จะเป็ นสินค้าแบรนด์ Apple ซึง่ ออกจาหน่ ายช่วงปลายปี 2557 และสินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อวางจาหน่ ายใน
ร้าน Banana Mobile และร้าน Banana IT เพิม่ มากขึน้
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กาไรสุทธิ
ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 195.31 ล้านบาท และ 172.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2556 บริษทั มีกาไร
สุทธิลดลงจานวน 22.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.64 สาเหตุหลักมาจากอัตรากาไรขัน้ ต้นที่ลดลงจากร้อยละ 11.44 ในปี
2555 เหลือร้อยละ 10.98 ในปี 2556 ซึ่งสวนทางกับยอดขายที่ม ี อตั ราเติบโตเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.13 ประกอบกับในระหว่างปี 2556
บริษทั มีการตัดจาหน่ ายอุปกรณ์ของสาขาที่ปิดดาเนินการอีกจานวน 33.39 ล้านบาท ส่งผลให้สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเทียบกับยอดขายของปี 2556 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 9.44 ซึง่ สูงกว่าของปี 2555 ทีอ่ ยูร่ ะดับร้อยละ 9.43
ปี 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 206.84 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 34.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.86 เมื่อเทียบกับปี
2556 สาเหตุมาจากบริษทั มีอานาจต่อรองกับคูค่ า้ สูงขึน้ ประกอบกับมีการเพิม่ ขึน้ ของยอดขายสินค้าประเภท House Brand สินค้า
ประเภทอุปกรณ์เสริม และรายได้จากการให้บริการ ซึง่ เป็ นกลุ่มสินค้าและบริการที่มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นโดยเฉลี่ยสูงสินค้าประเภทอื่น
ประกอบกับบริษทั มีรายการกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยอีกจานวน 52.01 ล้านบาท
งวด 3 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 70.10 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้ นจานวน 19.18 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ
37.67 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักบริษทั มีอานาจต่อรองกับคู่คา้ สูงขึน้ ประกอบกับมีการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
สินค้าประเภท House Brand สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม และรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็ นกลุ่มสินค้าและบริการที่มอี ตั รากาไร
ขัน้ ต้นโดยเฉลีย่ สูงสินค้าประเภทอื่น
สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 2,905.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 448.53 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
18.25 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสิทธิการ
เช่าและเงินมัดจาค่าเช่า ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2556 องค์ประกอบทีส่ าคัญของสินทรัพย์รวม สรุปได้ดงั นี้
1. สินค้าคงเหลือจานวน 1,572.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 54.12 ของสินทรัพย์รวม
2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 333.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.48 ของสินทรัพย์รวม
3. อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจานวน 322.84 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.11 ของสินทรัพย์รวม
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื สุทธิจานวน 196.54 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.76 ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 4,384.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 1,479.13 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 50.91 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2556 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจานวน 1,239.68 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 78.83 เนื่องจากสต็อกสินค้าเพื่อรองรับการขายช่วงเทศกาลปี ใหม่ และการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระค้า
ประกันจานวน 186.71 ล้านบาท เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในการสั ่งซือ้ สินค้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 3,460.88 ล้านบาท ลดลงจานวน 923.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
21.07 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจานวน 716.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.49
และการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 88.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 34.71 จากการชาระคืนเงินกู้ยมื
ระยะสัน้ บางส่วน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2555 และปี 2556 บริษ ัท มีเ งินกู้ยืม ระยะสัน้ จากธนาคารจ านวน 496.74 ล้า นบาท และจานวน 962.35 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จานวน 465.61 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 93.73 โดยสาเหตุของการเพิม่ ขึน้ มาจากการนาเงินกู้ยมื ดังกล่าว
ไปซือ้ สินค้าเพื่อรองรับการขยายสาขาและการเติบโตของยอดขายทีม่ ากขึน้ ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารถือเป็ นแหล่งเงินทุน
ทีส่ าคัญในการนาเงินมาใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ สอดคล้องกับการนามาใช้หรือลงทุนกับสินทรัพย์
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ดาเนินงานระยะสัน้ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้าที่มอี ตั ราการหมุนเร็วส่งผลให้บริษทั สามารถบริหาร
จัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ สิ้นปี 2557 บริษทั มีเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากธนาคารจานวน 1,897.72 ล้านบาท (หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพ ย์รวมที่ร้อยละ
43.28) ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 935.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 97.20 เนื่องจากการสั ่งซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปี ใหม่ซ่งึ มีจานวน
มากกว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ยังคงมีวงเงินกู้ยมื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้คงเหลือจานวน 301.6
ล้านบาท และจานวน 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารจานวน 1,629.13 ล้านบาท (หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมที่
ร้อยละ 56.83) ซึ่งลดลงจานวน 268.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.15 สาเหตุหลักบริษทั มีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะสัน้
จากธนาคารในไตรมาสที่ 1 ปี 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2555 และปี 2556 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จานวน 523.28 ล้านบาท และจานวน 315.60 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุ
ของการลดลงเกิดจากในปี 2556 บริษทั มีการจ่ายเงินปนั ผลจานวน 380.25 ล้านบาท
ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ส่วนของบริษทั ใหญ่) จานวน 522.02 ล้านบาท ซึง่ ประกอบไปด้วย
1. ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 225.00 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 900 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท)
2. สารองตามกฎหมายจานวน 30.00 ล้านบาท และ
3. กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจานวน 267.02 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีส่วนของผู้ถอื หุ้น (ส่วนของบริษทั ใหญ่) จานวน 593.03 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึน้ จานวน 71.01
ล้านบาท จากผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ ในไตรมาส 1 ของปี 2558 ทัง้ จานวน
มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้
ณ สิน้ ปี 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีมลู ค่าทางบัญชีเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ และ 0.66 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ
(มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท)

นางวาสนา พงศ์แสงลึก (รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยบัญชีและการเงิน)
เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
(ผูล้ งทุนควรศายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์)
โทรศัพท์ : 02-714-5777
โทรสาร : 02-714-5798

นักลงทุนสัมพันธ์ :

(ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์)
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