บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ

1.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ประกอบธุรกิจหลักในการค้าปลีกสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์
แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยธุรกิจของบริษทั เริม่ ต้น
ในปี 2539 จากการเป็ นสานักงานขายสินค้าไอทีและร้านค้าปลีกสินค้าไอทีในห้างพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ต่อมากลุ่มผูก้ ่อตัง้
ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินค้าไอที ซึง่ ในขณะนัน้ ประเทศไทยมีสดั ส่วนประชากรทีเ่ ข้าถึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของจานวนประชากรทัง้ ประเทศ กลุ่มผู้ก่อตัง้ จึงได้รวมตัวกันก่อตัง้ บริษทั ขึน้ เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อจาหน่ายสินค้าไอทีในลักษณะขายส่งให้กบั ร้านค้าปลีกทัวประเทศซึ
่
ง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั
ในขณะนัน้ รวมทัง้ ขายปลีกผ่านหน้าร้านขายของตัวเองภายในห้างพันธุท์ พิ ย์พลาซ่า ต่อมาผูบ้ ริหารของบริษทั เห็นว่า
ธุรกิจขายปลีกสินค้าไอทีนนั ้ มีโอกาสในการเติบโตและมีขอ้ ดีมากกว่าการขายส่ง จึงได้ปรับนโยบายการทาธุรกิจของ
บริษัท ให้เน้ นการขายปลีกสินค้าไอทีมากกว่าการขายส่ง โดยการเพิ่มจานวนช่องทางร้านค้าขายปลีก ให้มากยิง่ ขึ้น
ผ่านการขยายสาขาร้านค้าของบริษทั ไปยังศูนย์การค้าต่างๆ
ร้านค้าของบริษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ ร้านค้าทีข่ ายสินค้าไอทีทวไป
ั ่ (รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ต) และร้านค้าทีข่ ายสินค้าแบรนด์ Apple โดยร้านค้าของบริษทั ในแต่ละลักษณะมีประวัตคิ วามเป็ นมา ดังนี้
(1) ร้านขายสิ นค้าไอทีทวไป
ั ่ – จากนโยบายของบริษทั ทีต่ อ้ งการเพิม่ ช่องทางการขายปลีกไปยังศูนย์การค้า
ในปี 2552 บริษทั ได้ทาการปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์รา้ นค้าขายสินค้าไอทีทงั ้ หมด ซึง่ ในขณะนัน้ มีจานวน ประมาณ 100
สาขา จากเดิมทีม่ ชี ่อื ร้านหลากหลายมาใช้ชอ่ื ร้าน “Banana IT” เหมือนกันทัง้ หมด เพื่อให้แบรนด์ของบริษทั เป็ นทีจ่ ดจา
รวมทัง้ ปรับภาพลักษณ์และบรรยากาศภายในร้านให้การเลือกซือ้ สินค้าไอทีเป็ นเรื่อง “กล้วยๆ” ง่ายสาหรับผูบ้ ริโภคทุก
เพศทุกวัย รองรับกลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็ นกลุ่มสุภาพสตรีทม่ี แี นวโน้มในการใช้งานสินค้าไอทีเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ และได้เพิม่
หมวดสินค้าไอทีให้มคี วามหลากหลายครอบคลุมถึงสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยสาหรับร้าน Banana IT
บริษทั ยังคงเน้นจาหน่ายสินค้าแล็บท็อป และสินค้าทีเ่ กีย่ วกับคอมพิวเตอร์ทวไปเป็
ั่
นหลัก
นอกจากนี้ จากการพัฒนาเทคโนโลยีในการติดต่ อสื่อสารอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สนิ ค้าสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตได้รบั ความนิยมอย่างก้าวกระโดด ในปี 2556 บริษทั จึงได้เพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ช่อื ร้าน “Banana Mobile” เพื่อให้ลกู ค้าแบ่งแยกและจดจาแบรนด์ของร้านได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
และบริษทั ยังได้เปิ ดร้าน “Samsung Shop” เพื่อสร้างช่องทางจาหน่ายสินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแบรนด์ Samsung
ซึง่ ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างสูงอีกช่องทางหนึ่ง
โดยณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีสาขา Banana IT ทัง้ หมด 130 สาขา สาขา Banana Mobile
ทัง้ หมด 34 สาขาและ Samsung Shop จานวน 4 สาขา
(2) ร้านขายสิ นค้าแบรนด์ Apple – สินค้าของ Apple ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญต่อ อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์และสินค้าไอทีนบั ตัง้ แต่การเปิ ดตัวเครื่องเล่นเพลง iPod ในปี 2544 ต่อเนื่องมาถึงการเปิ ดตัว iPhone และ
iPad ในปี 2550 และ 2553 ตามลาดับ ส่งผลให้การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รบั ความนิยมอย่างกว้างขวางทัวโลก
่
มาจนถึงปจั จุบนั จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินค้าแบรนด์ Apple ในปี 2548 บริษัทจึงได้เข้าทาสัญญาเป็ น
Authorized Reseller กับบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อจัดจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ช่อื ร้าน
iStudio ร้าน iBeat และร้าน U Store by Comseven โดยร้าน iStudio จะเป็ นร้านขนาดใหญ่ท่มี ขี นาดพืน้ ทีแ่ ละการ
ตกแต่งร้านมากกว่าร้าน iBeat และบริษทั จะเป็ นผูบ้ ริหารงานร้าน iStudio เองทัง้ หมด สาหรับร้าน iBeat นอกจากบริษทั
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จะดาเนินการเองบางส่วนแล้ว บริษทั จะให้ผปู้ ระกอบการท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของสาขา
iBeat ในลักษณะการให้ Franchise เพิม่ เติมด้วย และสาหรับร้าน U Store จะเป็ นร้านขายสินค้าแบรนด์ Apple ทีเ่ ปิ ด
ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อเป็ นช่องทางจาหน่าย Apple ให้กบั นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ บริษทั เล็งเห็นว่าศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Apple
ยังมีจานวนศูนย์บริการน้อยไม่เพียงพอต่ อความต้องการในการใช้บริการ ในปี 2555 บริษัทจึงได้เข้า สัญญาเป็ น
Apple Authorized Service Provider กับบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อเปิ ดศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า
Apple ขึน้ ภายใต้ช่อื “iCare” เพื่อให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ทัง้ ทีอ่ ยู่ในประกันและนอกประกันซึง่ จะทาให้
ลูกค้าเกิดความมันใจและไว้
่
วางใจในการซือ้ สินค้าแบรนด์ Apple จากบริษทั
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีสาขาร้าน iStudio จานวน 36 สาขา ร้าน iBeat จานวน 61 สาขา
(เป็ นร้าน iBeat ในลักษณะ Franchise 17 สาขา) ร้าน U Store 3 สาขา และศูนย์ iCare 18 สาขา โดยบริษทั เป็ น
ผูป้ ระกอบการทีม่ จี านวนสาขาร้าน iStudio iBeat และศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า Apple ทีไ่ ด้รบั การรับรอง มากทีส่ ดุ
ในประเทศไทย
นอกจากการประกอบธุรกิจของบริษทั แล้ว ในเดือนมีนาคม 2557 บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั แมงโก้
ช็อปปิ้ ง จากัด เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ให้บริการอื่นๆ ภายใต้
ชื่อร้าน “Mango Mobile” โดยมีลกั ษณะเป็ นร้านขนาดเล็กลงทุน ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อขยายช่องทางจาหน่ ายสินค้า
ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ตตามต่างจังหวัด ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ท่ยี งั มีจานวนผู้ใช้ไม่มากนัก โดยบริษทั ได้
ร่วมมือกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายชัน้ นาของประเทศไทยทัง้ 3 รายได้แก่ True, Dtac และ AIS เพื่อให้รา้ น Mango Mobile
สามารถให้บริการเกี่ยวกับ การเปิ ดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนโปรโมชัน่ การชาระเงิน ค่าโทรศัพท์ และการทาธุรกรรมอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นร้านได้อกี ด้วย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีสาขา Mango Mobile ทัง้ หมด
31 สาขา
1.2

ภาพรวมช่องทางในการจาหน่ ายสิ นค้าของบริษทั
ช่องทางการจาหน่ายสินค้าของบริษทั แบ่งตามกลุ่มสินค้าขายได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องได้แก่ ร้าน Banana IT
(2) ร้านจาหน่ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและบริการสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat
ร้าน U Storeและ ศูนย์บริการ iCare
(3) ร้านจาหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ร้าน Banana Mobile
ร้าน Samsung Shop และ ร้าน Mango Mobile

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีรา้ นค้าปลีก (และศูนย์บริการ) จานวน 317 สาขาครอบคลุมพืน้ ที่
ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมกว่า 50 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเภทร้าน
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) ร้านจาหน่ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและ
บริการสินค้าแบรนด์ Apple

(3) ร้านจาหน่ายสินค้าประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม

จานวนสาขา
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)
130

ชื่อร้าน
Banana IT
iStudio
iBeat (บริหารเอง)
iBeat (Franchised)
U Store
ศูนย์บริการ iCare
Banana Mobile
Samsung Shop /1
Mango Mobile
รวม

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

นอกจากช่องทางการจาหน่ ายสินค้าข้า งต้นแล้ว บริษัทยังมีช่องทางจาหน่ ายสินค้าในลักษณะการขายส่ง
อุปกรณ์หรือชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ให้กบั ร้านคอมพิวเตอร์ทวไปกลุ
ั่
่มลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและกลาง หรือบริษทั จาหน่ าย
คอมพิวเตอร์ชนั ้ นาอีกช่องทางหนึ่ง และบริษทั อยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางในการให้บริการสังซื
่ อ้ ออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.mangoshopping.com ซึง่ คาดว่าน่าจะเริม่ ดาเนินการได้ภายในช่วงครึง่ ปี หลังของปี 2558 โดยบริษทั จะ
เป็ นผูล้ งทุนและบริหารระบบ E-Commerce ดังกล่าวเอง (รายละเอียดตามส่วนที่ 2.2.6 โครงการในอนาคต)
สินค้าทีบ่ ริษทั จาหน่ายแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทหลัก ดังนี้
ประเภทสิ นค้า
1. คอมพิวเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
2. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (Desktop)
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
4. สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
5. สินค้าอุปกรณ์เสริมและอื่นๆ
(Accessories and Others)
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วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จและเป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั
วิ สยั ทัศน์(Vision)
- บริษทั มุ่งมันสู
่ ก่ ารเป็ นผูน้ าในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ด้วยการบริการทีเ่ ป็ นเลิศโดยการ
บริหารจัดการจากทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พันธกิ จ (Mission)
- พัฒ นาคุ ณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ และยุ ท ธวิธีก ารบริก ารของแต่ ล ะธุ ร กิจ ให้ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการ โดยเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของพนักงานและบุคคลากร ให้มศี กั ยภาพและความ
รับผิดชอบต่องานและลูกค้า
- มุ่งเน้นขยายช่องทางการให้บริการทีเ่ ข้าถึงลูกค้าทุกพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพรอบด้าน และสร้างสรรค์ความสาเร็จร่วมกัน
- แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ เพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิม่ ทีเ่ หมาะสม
ปรัชญาในการดาเนินงานของบริษทั

วัฒนธรรมองค์กร

S = Stability
E = Efficiency
V = Velocity
E = Economy
N = Novelty

S = Simple
E = Energized
R = Relationship
V = Valiant
I = Integrity
C = Commitment
E = Entertaining

ความมันคง
่
ความสามารถและประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
ความคุม้ ค่าในด้านราคา
ความแปลกใหม่และความหลากหลาย

เป็นคนเรียบง่าย
เป็นผูม้ คี วามกระตือรือร้น
เป็นผูม้ คี วามเป็นมิตร
เป็นผูม้ คี วามกล้า
เป็นผูม้ คี ุณธรรม
เป็นผูม้ คี วามมุง่ มันต่
่ อความสาเร็จ
เป็นผูม้ คี วามสนุกสนาน

เป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิ จ
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ทีส่ าคัญทีส่ ุดของกลุ่มบริษัท คือ การพัฒนาระบบการให้บริการและการทางาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้ารวมทัง้ การรักษาความเป็ นผู้นาในธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที ควบคู่ไปกับการเพิม่
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดสิน ค้า ไอที โดยมีเ ป้ าหมายที่จ ะเพิ่ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยสิน ค้า ทัง้ หมดของบริษัท ให้ ค รบ
500 สาขา ภายในปี 2560 (ไม่รวมสาขาร้าน Mango Mobile) นอกจากนี้ บริษทั ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะขยายช่องทางการ
ขายสินค้าของบริษทั ผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น ระบบ E-Commerce หรือการสังซื
่ อ้ สินค้า Online ซึ่งบริษทั เป็ นเจ้าของ
โดยบริษทั ตัง้ เป้าหมายภายในปี 2560 บริษทั จะมียอดการสังซื
่ อ้ สินค้า Online ผ่านทางเว็บไซต์ มูลค่าไม่น้อยกว่า 2,000
ล้านบาท
จากการทีใ่ นปี 2558 บริษทั มีเป้าหมายขยายสาขาเพิม่ เติมจานวน 38 สาขา และจะเริม่ ขยายฐานลูกค้า เข้าสู่
กลุ่มลูกค้านิติบุคคล เช่น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME หรือ SMB) สถานศึกษา หรือหน่ วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ซึง่ ตลาดดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านบาท และจาก
การขยายช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ซึง่ จะเริม่ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2558 รวมถึงการขยายธุรกิจ
ศูนย์บริการ iCare เพิม่ เติม โดยใช้รา้ นแบรนด์ Apple ซึง่ ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat และร้าน U Store ทีป่ จั จุบนั มีอยู่
จานวน 100 สาขา เป็ นจุดรับสินค้า (Drop point) ซึง่ จะเริม่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 เมื่อรวมกับการเติบโตของ
ยอดขายของบริษทั ซึง่ ในช่วงปี 2555-2557 มีการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 5.06 ต่อปี บริษทั จึงคาดว่าน่ าจะทารายได้รวม
ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ได้ประมาณ ร้อยละ 5 จากรายได้รวมในปี 2557
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

สาหรับในปี 2559 ผลจากการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้านิตบิ ุคคล เช่น ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (SME
หรือ SMB) สถานศึกษา หรือหน่ ว ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ การขยายช่ องทางการขายสินค้าผ่ านช่อ งทาง
E-Commerce และการขยายธุรกิจศูนย์บริการ iCare เพิม่ เติม จะส่งผลต่อรายได้เต็มปี ในปี 2559 เมื่อรวมกับการ
เติบโตของยอดขายของบริษัท ซึง่ ในช่วงปี 2555-2557 มีการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 5.06 ต่อปี บริษทั จึงคาดว่าน่ าจะทา
รายได้รวมของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ได้ประมาณ ร้อยละ 10 จากรายได้รวมในปี 2558
จากการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็ นธุรกิจที่มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นสูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นในปจั จุบนั ของ
บริษัท โดยเฉพาะธุร กิจ บริการซ่ อ มแซมสิน ค้า แบรนด์ Apple ซึ่ง โดยปกติมีอ ัต รากาไรขัน้ ต้น ประมาณร้อ ยละ 40
ประกอบกับแผนการปรับปรุงการดาเนินงานภายในของบริษทั เช่น การปรับประเภทผลิตภัณฑ์ท่ขี ายในร้าน การลด
ระยะเวลาในการขนส่ง และการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า เป็ นต้น บริษัทจึงคาดว่าน่ าจะสามารถเพิม่ อัตรากาไร
ขัน้ ต้นได้รอ้ ยละ 0.5 ต่อปี ในปี 2558 และปี 2559
1.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ปี
ปี 2547



ปี 2548



ปี 2551



ปี 2552




ปี 2553



ปี 2554
ปี 2556






พัฒนาการทีส่ าคัญ
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั คอมเซเว่น อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (ชื่อเดิมของบริษทั ) เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
บริษทั เข้าทาสัญญาเป็ น Authorized Reseller กับบริษทั Apple South Asia (Thailand)
Ltd. เพื่อจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Apple ภายใต้ช่อื ร้าน iStudio, iBeat
และ U Store by Comseven
ในเดือนเมษายน 2551 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจาก 1 ล้านบาท เป็ น 20
ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
ในเดือนมกราคม 2552 บริษัท ได้เ พิ่ม ทุน จดทะเบียนและช าระแล้ว จาก 20 ล้า นบาท
เป็ น 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
บริ ษั ท มี ส าขาครบ 100 สาขา และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ แ ละบรรยากาศ
(Rebranding) ภายในร้านค้าให้ทนั สมัยรองรับผูบ้ ริโภคทุกเพศทุกวัย และทาการเปลีย่ นชื่อ
ร้านค้าของบริษทั ทัง้ หมดเป็ นร้าน “Banana IT”
ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจาก 100 ล้านบาท
เป็ น 225 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั
บริษทั มีจานวนสาขาครบ 200 สาขา
ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทั ได้เพิม่ ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ช่อื ร้าน “Banana Mobile” และขยายสาขาเพิม่ เติมไปยัง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทั เพิม่ ช่องทางธุรกิจโดยการเปิ ดร้าน “Samsung Shop”
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ปี 2557

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท แมงโก้
ช็อปปิ้ ง จากัด (“บ.แมงโก้”) โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 20 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจจาหน่ ายสินค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ต โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็ นกลุ่มชุมชนในต่างจังหวัด โดยบริษทั ถือหุน้ บ.
แมงโก้ ในสัดส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 มีมติดงั นี้
(1) อนุ ม ัติก ารแปรสภาพเป็ น บริษัท มหาชนจ ากัด และเปลี่ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น ที่ต ราไว้
จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(2) อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 75 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
300 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.25 บาท/หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 225 ล้านบาท
เป็ น 300 ล้านบาทโดยเห็นชอบให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ดงั กล่าว เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
และเปลีย่ นชื่อบริษทั จาก บริษทั คอมเซเว่น อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ น
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีบริษทั ย่อย 1 บริษทั คือ บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด (“บ.แมงโก้”) จัดตัง้
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ประกอบธุรกิจจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต รวมทัง้ ให้บริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเน้ น ที่ลู ก ค้า ในเขตชุ ม ชนต่ า งจัง หวัด ภายใต้ ช่ือ ร้า น “Mango Mobile” โดยบริษัท ถือ หุ้น ใน บ.แมงโก้
ร้อยละ 76 และนายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ ซึง่ เป็ นผูร้ ่วมลงทุนในบ.แมงโก้ ถือหุน้ ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 24 โครงสร้างการ
ถือหุน้ บริษทั ในกลุ่ม เป็ นดังนี้
1.4

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 225 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 0.25 บาท
76%

24%

*

นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์

บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 20 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
หมายเหตุ : นายทรงธรรมฯ ไม่ได้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน กับบริษทั หรือกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ตามนิยามในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
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1.5

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 หน้า 9

