บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจหลัก จาหน่ ายสินค้าไอทีประเภท คอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมสินค้า โดยบริษัท
และบริษทั ย่อยมีช่องทางการจาหน่ายสินค้าและช่องทางการให้บริการดังนี้
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ร้าน Banana IT
(2) ร้านจาหน่ ายสินค้าและศูนย์ซ่อมและบริการสินค้า แบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio ร้าน iBeat ร้าน U Store
และศูนย์บริการ iCare
(3) ร้านจาหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ร้าน Banana Mobile ร้าน Samsung Shop
และร้าน Mango Mobile
บริษทั มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและการให้บริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2555

2556

2557

Q1/2557

Q1/2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. สินค้าแล็บท็อป

4,008

31.4

4,201

30.2

3,507

24.9

913

23.3

834

21.1

2. คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

1,672

13.1

1,301

9.3

771

5.5

233

5.9

163

4.1

3. สินค้าโทรศัพท์เคลือ่ นที่

1,341

10.5

2,503

18.0

4,096

29.1

1,088

27.7

1,610

40.7

4. สินค้าแท็บเล็ต

3,202

25.1

3,481

25.0

3,195

22.7

1,029

26.2

682

17.2

5. สินค้าอุปกรณ์เสริมและอื่นๆ

2,471

19.4

2,380

17.1

2,408

17.1

630

16.1

630

15.9

รายได้จากการขายสิ นค้า

12,694

99.5

13,866

99.6

13,977

99.3

3,893

99.3

3,919

99.1

รายได้จากการให้บริการ*

63

0.5

55

0.4

103

0.7

28

0.7

35

0.9

3,954

100.0

รวมรายได้จากการขายและ
12,757 100.0 13,921 100.0 14,080 100.0
3,921
100.0
ให้บริ การ
*รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย รายได้จากการขายประกันสินค้า และรายได้จากการให้บริการซ่อมแซมสินค้าชารุด
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2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
(1) บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจจาหน่ ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านช่องทางการจาหน่ายหลัก ได้แก่ 1) ร้านจาหน่ายสินค้าเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ร้าน Banana IT 2) ร้านจาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Apple ซึง่ ครอบคลุมร้าน iStudio by
Comseven, ร้าน iBeat by Comseven และร้าน U-Store by Comseven 3) ร้านจาหน่ ายสินค้าประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม (“Mobile”) ซึง่ ครอบคลุมร้าน Banana Mobile, ร้าน Samsung Shop และร้านค้า
ของบริษทั ย่อย คือ ร้าน Mango Mobile
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสาขาจาหน่ ายสินค้ารวม 317 สาขา ตัง้ อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นาและห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
อาทิเช่น ห้างสยามพารากอน ห้างเอ็มโพเรียม และห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา ห้างโรบินสัน ห้าง
แฟชันไอแลนด์
่
ห้างซีคอนสแควร์ทุกสาขา ห้างฟิวเจอร์พาร์ค ห้างโลตัส ห้างบิก๊ ซี และห้างท้องถิน่ ในจังหวัดสาคัญต่างๆ
โดยหากพิจารณาจานวนหน้าร้านทีม่ ที งั ้ หมด บริษทั เป็ นผูค้ า้ ปลีกสินค้าประเภทไอทีทม่ี จี านวนสาขามากทีส่ ดุ ในประเทศ
ไทย
นอกจากนี้จากจานวนผูใ้ ช้งานสินค้าแบรนด์ Apple ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั จึงได้ทาการขยายธุรกิจ
ศูน ย์บ ริก ารซ่ อ มแซมสิน ค้า ภายใต้ช่ือ “iCare” โดยมีลัก ษณะเป็ น การให้บ ริก ารซ่ อ มแซมสิน ค้า แบรนด์ Apple
ซึง่ ประกอบด้วย iPod, iPhone, iPad, iMac, MacBook และสินค้าอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ Apple ทีม่ กี ารชารุดเสียหายอัน
เกิดจากผู้ผลิตหรือจากการใช้งานของลูกค้า ทัง้ ที่อยู่ในประกันและนอกประกัน โดยสาหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลา
ประกัน Apple จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการซ่ อ มแซมหรือ เปลี่ย นสิน ค้า ให้ท งั ้ หมด รวมทัง้ ให้ผ ลตอบแทน
ค่าบริการกับบริษทั ส่วนสินค้าทีอ่ ยู่นอกระยะเวลาประกัน บริษทั สามารถทาการซ่อมแซมหรือเปลีย่ นสินค้าให้กบั ลูกค้า
โดยคิดค่าอะไหล่และค่าบริการกับลูกค้าได้โดยตรง ส่งผลให้ลกู ค้าเกิดความสะดวกและได้รบั การบริการทีร่ วดเร็วมากขึน้
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีศนู ย์บริการ iCare จานวน 18 แห่ง จัดว่าเป็ นผูท้ ม่ี ศี นู ย์ให้บริการซ่อมแซมสินค้า
แบรนด์ Apple มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย
รูปภาพร้าน Banana IT
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รูปภาพร้าน Apple

รูปภาพศูนย์บริการ iCare

รูปภาพร้าน Banana Mobile

รูปภาพ Samsung Shop
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(2) บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด
เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ประกอบธุรกิจ จาหน่ าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต และอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายใต้รา้ น “Mango Mobile” โดยมีสนิ ค้าและบริการภายในร้าน ดังต่อไปนี้
1. สินค้าทีจ่ าหน่าย ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ซิมการ์ด บัตรเติมเงินมือถือ บัตรเติมเงินเกมส์ออนไลน์
และสิน ค้ า อุ ป กรณ์ เ สริม ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น ฮาร์ด ดิส ก์ เคส ฟิ ล์ ม กัน รอย ล าโพงและกล่ อ งรับ สัญ ญาณดิจิต อลทีวี
(Set Top Box) เป็ นต้น
2. ศูนย์รวมการให้บริการเกีย่ วกับโทรศัพท์มอื ถือ เช่น การสมัครเปิ ดเบอร์ เปลีย่ นโปรโมชัน่ ย้ายค่าย เปลีย่ น
ซิมหรือขอซิมใหม่ รวมถึงเป็ นจุดรับชาระค่าบริการต่างๆ (Bill payment) เช่น ค่าบริการโทรศัพท์แบบชาระรายเดือน
(Post-paid) ของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทงั ้ 3 รายได้แก่ AIS, Dtac, True รวมทัง้ เป็ นจุดชาระค่าบริการ
สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
3. ศูนย์ให้บริการรับและส่งสินค้าของกลุ่มบริษทั อาทิเช่น บริการรับสินค้าจากการสังซื
่ อ้ สินค้าออนไลน์ บริการ
รับซ่อมและส่งซ่อมสินค้าต่างๆ (Drop point)
รูปภาพร้าน Mango Mobile

รายละเอียดสินค้าทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยจาหน่าย สามารถแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทหลักได้ดงั นี้
ก. สิ นค้าคอมพิ วเตอร์แล็บท็อป (Laptop)
แล็บท็อปเป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ทถ่ี ูกออกแบบมาให้มขี นาดเล็ก สามารถขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก โดยปกติ
จะมีน้าหนักอยู่ทป่ี ระมาณ 1-3 กก. การทางานของแล็บท็อปจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และในขณะเดียวกันก็ยงั
สามารถใช้พ ลัง งานไฟฟ้า ได้โดยตรงจากการเสียบปลัก๊ ไฟ ประสิท ธิภ าพของแล็บท็อปโดยทัว่ ไปนัน้ เทียบเท่ ากับ
คอมพิวเตอร์ตัง้ โต๊ ะแบบปกติ ในขณะที่ร าคาของแล็บ ท็อปจะสูง กว่า โดยส่ว นที่จ ะแตกต่ า งกับ คอมพิวเตอร์ทวไป
ั่
คือ จอภาพจะเป็ นลักษณะจอแอลซีดี และจะมีทชั แพดทีใ่ ช้สาหรับควบคุมการทางานของลูกศรบริเวณหน้าจอ
บริษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ ายแล็บท็อป ทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ Apple, Lenovo, Acer, Asus, Toshiba, Microsoft,
HP, Fujitsu และ Dell ผ่านช่องทางการจาหน่ ายสินค้าทีห่ ลากหลายของบริษทั โดยสินค้าแล็บท็อปทีจ่ าหน่ ายมีราคา
ตัง้ แต่ 8,000 ถึง 80,000 บาท จุดเด่นของบริษทั คือ การมีสนิ ค้าให้เลือกครบทุกแบรนด์และ มีความหลากหลายตัง้ แต่
ราคาต่าสุดถึงสูงสุดอีกทัง้ มีสนิ ค้ารุ่นใหม่พร้อมขายตลอดเวลา
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ภาพตัวอย่างสินค้าแล็บท็อป

ข. สิ นค้าคอมพิ วเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (Desktop)
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะเป็ นคอมพิวเตอร์ท่อี อกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ตามบ้านหรือสานักงานทัวไป
่ มีการ
แยกชิ้นส่วนประกอบเป็ น ซีพยี ู จอภาพ และแป้นพิมพ์ เป็ นต้น ปจั จุบนั คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ มีการผลิตที่เน้นให้มี
ความสวยงาม น่ า ใช้ม ากขึ้น และได้ร ับ ความนิ ย มในการใช้ง านอย่ า งมากเนื่ อ งจากมีร าคาไม่ แ พงเมื่อ เทีย บกับ
คอมพิวเตอร์แล็บท็อปทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน
บริษัทจาหน่ ายชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะทุกประเภท ครอบคลุมกว่า 50 แบรนด์รวม รายการสินค้า
กว่า 500 รายการอาทิเช่น Case, VGA, RAM, Monitor, M/B, PC Brand, Optical Drive, CPU, Hard Disk เป็ นต้น
โดยสินค้าดังกล่าวมีราคาตัง้ แต่ 500 ถึง 50,000 บาท ทัง้ นี้บริษทั เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะทีม่ ี
ความหลากหลายของคุณสมบัติ ส่งผลให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่
เฉพาะเจาะจงได้ เช่น กลุ่ม ลูกค้าที่ชอบเล่นเกมส์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้านกราฟฟิ กดีไซเนอร์ กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานด้าน
สถาปนิก หรือวิศวกรรม กลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นนักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม ลูกค้าทีใ่ ช้งานทัวไป
่ นอกจากนี้บริษทั ยังได้จดั หา
สินค้ารุ่นใหม่มาจาหน่ ายอย่างต่ อเนื่อง ในระดับ ราคาขายที่แข่งขันได้ จากประสบการจัดหาและจัดจาหน่ ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวของทีมงานมืออาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี
ภาพตัวอย่างสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ

ค. สิ นค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นอุปกรณ์พกพาที่ใช้สาหรับการสื่อสารสองทาง กล่าวคือ ผูส้ ่งสารและผู้รบั สารจะสามารถ
สื่อสารกันได้ใ นช่ว งเวลาเดียวกัน โดยโทรศัพ ท์เ คลื่อนที่ ในปจั จุ บนั สามารถแบ่ง ออกได้เป็ น 2 รูป แบบหลักคือ
1) โทรศัพท์เคลื่อนทีธ่ รรมดา (Feature Phone) เป็ นโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่สามารถประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ Feature Phone มีระบบการใช้งานทีไ่ ม่หลากหลาย เช่น โทรออก, รับสาย และถ่ายภาพนิ่งแบบความละเอียดต่ า
2) โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ม่ี รี ะบบประมวลผลความเร็วสูงภายในเครื่องส่ง ผลให้
สามารถใช้ง านได้ ห ลากหลายนอกเหนื อ ไปจากการโทรเข้า โทรออก เช่ น การถ่ า ยภาพเคลื่อ นไหว การใช้ง าน
อินเตอร์เน็ต การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันต่
่ างๆ และ การสือ่ สารแบบเห็นหน้า (Face-to-face) เป็ นต้น
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บริษทั เน้นจาหน่ ายสินค้า Smart Phone เป็ นหลัก โดยเป็ นตัวแทนจาหน่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แบรนด์
Apple, Asus, Samsung, Lenovo, OPPO, Huawei, Wiko, Vivo, i-Mobile, HTC, Acer, Blackberry, LG และ Cherry
mobile ในช่วงราคาตัง้ แต่ 1,000 ถึง 40,000 บาท
ภาพตัวอย่างสินค้าโทรศัพท์เคลือ่ นที่

ง. สิ นค้าแท็บเล็ต (Tablet)
แท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์ทม่ี หี น้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ มีน้าหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ ทัวไป
่ ทาให้สามารถพกพาได้สะดวก สามารถใช้งานผ่านการสัมผัส หน้าจอได้โดยตรง
นอกจากนี้ยงั มีแอพพลิเคชันมากมายให้
่
เลือกใช้ ไม่ว่าจะรับ -ส่งอีเมล์, ใช้งานอินเทอร์เน็ต, ดูหนัง, ฟงั เพลง, เล่นเกมส์
หรือแม้กระทังใช้
่ ทางานเอกสาร โดยข้อดีของแท็บเล็ตคือมีหน้ าจอที่กว้าง ทาให้มีพ้นื ที่การใช้งานเยอะ สามารถใช้
ทางานทดแทนคอมพิวเตอร์แล็บท็อปได้ในระดับหนึ่งและสามารถพกพาได้สะดวกกว่า แท็บเล็ตจึงได้รบั ความนิยมอย่าง
กว้างขวางในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
บริษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายแท็บเล็ตภายใต้แบรนด์ Apple, Samsung, Lenovo, i-Mobile, Acer, Microsoft, HP,
และ Asus ในช่วงราคาตัง้ แต่ 4,000 ถึง 70,000 บาท
ภาพตัวอย่างสินค้าแท็บเล็ต

จ. สิ นค้าอุปกรณ์เสริม (Accessories)
สินค้าอุปกรณ์เสริมเป็ นสินค้าทีม่ กี ารใช้งานร่วมกับสินค้าหลัก 4 ประเภทข้างต้นคือ สินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อป
สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าแท็บเล็ต โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมจะทาหน้าทีเ่ พิม่ เติม
คุณสมบัตใิ ห้กบั สินค้าหลัก อาทิเช่น การสวมใส่เพื่อความสวยงาม การให้แสงและเสียงเพิม่ เติมโดยเชื่อมต่อเข้ากับสินค้า
หลักต่างๆ เป็ นต้น โดยทัวไปสิ
่ นค้าอุปกรณ์เสริมจะถูกจาหน่ ายแยกกับสินค้าหลัก จึงเป็ นทีม่ าของชื่อเรียกสินค้าอีกชื่อ
หนี่งว่า สินค้าประเภท Beyond the box (“BTB”)
บริษทั มีการจาหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมภายใต้แบรนด์ชนั ้ นากว่า 500 แบรนด์โดยมีรายการสินค้ารวมกว่า 5,000
รายการบริษทั จัดหาสินค้าทัง้ จากในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายในรูปลักษณ์ สีสนั และ
ราคาทีเ่ หมาะสม โดยสินค้ามีช่วงราคาตัง้ แต่ 100 ถึง 20,000 บาท โดยสินค้าอุปกรณ์เสริมทีบ่ ริษทั จาหน่ายสามารถแยก
ประเภทตามการใช้งานออกเป็ น 6 ประเภทดังนี้
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

(1) Mobile & Tablet accessories เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละแท็บเล็ต เช่น เคสสวมใส่,
ฟิลม์ ป้องกันรอย, สายชาร์จไฟ, สายเชื่อมต่อข้อมูล เป็ นต้น
(2) Hard disk & Media เป็ นอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทส่ี ามารถพกพาหรือนาติดตัวไปยังสถานทีต่ ่างๆ ได้
(3) ลาโพงและหูฟงั เป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้การขยายเสียงจากอุปกรณ์หลักอื่นๆ เช่น แล็บท็อป โทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ต
(4) Computer accessories เป็ นอุปกรณ์ ท่ใี ช้เชื่อมต่ อกับคอมพิวเตอร์ ทัง้ ที่เป็ นคอมพิวเตอร์ แล็บท็อป
และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ เช่น Mouse, Keyboard, Joystick, Network เป็ นต้น
(5) Printers เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการพิมพ์ขอ้ มูลจากคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปของกระดาษ
(6) Others เป็ นสินค้าจาพวกอื่นๆ เช่น UPS, Battery เป็ นต้น
นอกจากการจาหน่ายสินค้าทีเ่ ป็ นของแบรนด์ชนั ้ นาต่างๆ แล้ว บริษทั ได้มกี ารสังผลิ
่ ต (OEM) สินค้าอุปกรณ์เสริม
ภายใต้ตราสินค้า ซิงค์ (Synz) เซเว่นนิวยอร์ค (7 New York) ซึง่ บริษทั เป็ นเจ้าของแบรนด์เอง เพื่อนามาจาหน่ ายภายใน
สาขาของบริษทั อีกด้วย

ภาพตัวอย่างสินค้าอุปกรณ์เสริม
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

2.2 ช่องทางในการจาหน่ ายสิ นค้าและการให้บริการ
ช่องทางการจาหน่ ายหลักของบริษทั มี 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ร้านจาหน่ ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้อง เช่น ร้าน Banana IT 2) ร้านจาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งครอบคลุมร้าน iStudio by
Comseven, ร้าน iBeat by Comseven และร้าน U-Store by Comseven 3) ร้านจาหน่ ายสินค้าประเภท
โทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละอุปกรณ์เสริม (“Mobile”) ซึง่ ครอบคลุมร้าน Banana Mobile, ร้าน Samsung Shop และร้านค้า
ของบริษัทย่อย คือ ร้าน Mango Mobile นอกจากการจาหน่ ายสินค้าผ่านทางช่องทางข้างต้นแล้ว บริษัทยัง ได้มกี าร
ขยายช่องทางสาหรับให้บริการรับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ผ่านทาง ศูนย์บริการ iCare โดยในปี 2555 – 2557
บริษทั และบริษทั ย่อยมีจานวนสาขา รวมทัง้ สิน้ 217 สาขา 265 สาขา และ 324 สาขา ตามลาดับ
สาหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีสาขาทัง้ หมดจานวน 317 สาขาโดยรายละเอียดของสาขาแสดง
ดังตารางต่อไปนี้
ช่องทางการจาหน่ าย

จานวน
ประเภทสิ นค้าและบริการ
สาขา
1. ร้ า น จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า เ กี่ ย ว กั บ
130 สินค้าหลัก
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่
 สินค้าแล็บท็อป
 สินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ
เกีย่ วข้อง
 สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
- มีลัก ษณะรู ป แบบและมาตรฐาน
 สินค้าแท็บเล็ต
ของหน้าร้านเดียวกันในทุกสาขา
 สินค้าแบรนด์ Apple
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ ร้ า น
 สินค้าแบรนด์ Samsung
“Banana IT”
- ขนาดพืน้ ทีร่ า้ น 50 – 500 ตร.ม.
- มี ก า รจั ด ว า ง สิ น ค้ า แ ย กต า ม
สินค้าเพิม่ เติม
ประเภทสิน ค้า ที่จ าหน่ า ย และมี
 อุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย
่ วข้อง
สต็ อ กจัด เก็บ สิน ค้ า ที่ มีป ริม าณ
เพียงพอในการให้บริการแก่ทาง
ลูกค้าได้
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สถานที่ตงั ้
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั น้ น าและ
ศู น ย์ ไ อทีต่ า งๆ ซึ่ง แบ่ ง ตาม
ภูมภิ าคได้ดงั นี้
 กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล
33 สาขา
 ภาคกลาง 29 สาขา
 ภาคตะวันออก 18 สาขา
 ภาคเหนือ 9 สาขา
 ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
21 สาขา
 ภาคใต้ 17 สาขา
 ภาคตะวันตก 3 สาขา

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ช่องทางการจาหน่ าย

จานวน

ประเภทสิ นค้าและบริการ

สถานที่ตงั ้

สาขา
2. ร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple
 iStudio
- มีลกั ษณะรูปแบบของร้านและการ
จัดวางสินค้าตามมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกสาขาซึง่ ถูกกาหนดโดยบริษทั
Apple South Asia (Thailand) Ltd.
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ ร้ า น
“iStudio by Comseven”
- ขนาดพืน้ ที่ 150 – 400 ตร.ม.

100
36



iBeat
- มีลกั ษณะรูปแบบของร้านและการ
จัดวางสินค้าตามมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกสาขาซึง่ ถูกกาหนดโดยบริษทั
Apple South Asia (Thailand) Ltd.
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ ร้ า น
“iBeat by Comseven”
- การบริหารงานของร้าน iBeat จะมี
ใน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบบริษัท
บริ ห ารงานเอง 2)
แบบให้
Franchisee เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ง า น
ส า ห รั บ ร้ า น ใ น รู ป แ บ บ ที่
Franchisee เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร ง า น
Franchisee จะเป็ น ออกค่ า ใช้จ่ า ย
ในการตกแต่งร้านรวมถึงการซ่อม
บารุงร้านทัง้ หมด และเป็ นผู้จดั หา
พนัก งานขายภายในร้า นเอง โดย
สิน ค้า ที่ว างขายจะเป็ น สิน ค้า ของ
บริษทั จนกว่าจะจาหน่ ายออกไปได้
และบริ ษั ท จะแบ่ ง รายได้ ใ ห้ ก ั บ
Franchisee ตามสัดส่วนยอดขาย
- ขนาดพืน้ ทีร่ ะหว่าง 70 – 120 ตร.ม.
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สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่
iPod
iPhone
iPad
Mac book
iMac
อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้กบั
สินค้า Apple

ห้างสรรพสินค้าชัน้ นา
ศูนย์ไอทีต่างๆ ซึง่ แบ่งตาม
ภูมภิ าคได้ดงั นี้
 กรุงเทพฯและปริมณฑล
15 สาขา
 ภาคกลาง 5 สาขา
 ภาคตะวันออก 5 สาขา
 ภาคเหนือ 4 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 สาขา
 ภาคใต้ 3 สาขา

สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่
iPod
iPhone
iPad
Mac book
iMac
อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้กบั
สินค้า Apple

-ร้า นที่มีก ารบริห ารงานโดย
บริษทั มีจานวน 44 สาขาแบ่ง
ตามภูมภิ าคดังนี้
 กรุงเทพฯและปริมณฑล
1 สาขา
 ภาคกลาง 10 สาขา
 ภาคตะวันออก 5 สาขา
 ภาคเหนือ 10 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 สาขา
 ภาคใต้ 10 สาขา
 ภาคตะวันตก 3 สาขา
-ร้า นที่มีก ารบริห ารงานโดย
Franchisee มีจานวน 17 สาขา
แบ่งตามภูมภิ าคดังนี้
 ภาคกลาง 2 สาขา
 ภาคตะวันออก 2 สาขา
 ภาคเหนือ 1 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 สาขา
 ภาคใต้ 2 สาขา
 ภาคตะวันตก 1 สาขา
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ช่องทางการจาหน่ าย

จานวน

ประเภทสิ นค้าและบริการ

สถานที่ตงั ้

สาขา
U store
- เป็ น ร้านจ าหน่ า ยสิน ค้า Apple ที่ม ี
ลั ก ษณะรู ป แบบและมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสาขาซึ่งถูกกาหนด
โดยบริษัท Apple South Asia
(Thailand) Ltd.ดาเนินการภายใต้
ชื่อร้าน“Ustore by Comseven”
โดยตั ง้ อยู่ ท่ี ม หาวิ ท ยาลัย ชัน้ น า
ต่างๆ
- ขนาดพืน
้ ทีร่ ะหว่าง 20 – 50 ตร.ม.

3

3. ร้านจาหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละ
อุปกรณ์เสริม
 Banana Mobile
- มีก ารจัด วางสิน ค้า ตัว อย่ า งเพื่อ ให้
ลู ก ค้ า ทดลองใช้ ง านได้ ร วมทัง้ มี
สิ น ค้ า อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม ที่ ใ ช้ กั บ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละแท็ บ เล็ ต
เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกซือ้ พร้อม
กับอุปกรณ์ได้
- มีลก
ั ษณะรูปแบบและมาตรฐานของ
หน้ า ร้ า นเดี ย วกั น ในทุ กสา ข า
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ ร้ า น
“Banana Mobile”
- ขนาดพืน
้ ทีร่ ะหว่าง 30 -100 ตร.ม.
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สินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่
iPod
iPhone
iPad
Mac book
iMac
อุปกรณ์เสริมทีใ่ ช้กบั
สินค้า Apple





ภาคเหนือ 1 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 สาขา


สิ น ค้ า โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั น้ น าและ
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่ ศู น ย์ไ อทีต่ า งๆ ซึ่ง แบ่ ง ตาม
เกีย่ วข้อง
ภูมภิ าคได้ดงั นี้
 กรุงเทพฯและปริมณฑล
13 สาขา
 ภาคกลาง 7 สาขา
 ภาคตะวันออก 5 สาขา
 ภาคเหนือ 1 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สาขา
 ภาคใต้ 4 สาขา
 ภาคตะวันตก 1 สาขา
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ช่องทางการจาหน่ าย

จานวน

ประเภทสิ นค้าและบริการ

สถานที่ตงั ้

สาขา
Samsung Shop
- จั ด วางสิ น ค้ า แบรนด์ Samsung
รวมถึง Accessories สาหรับสินค้า
แบรนด์ Samsung
- มีลัก ษณะรู ป แบบและมาตรฐาน
ของหน้ าร้า นเดียวกัน ในทุก สาขา
ซึ่ ง ถู ก ก า ห น ด โ ด ย Samsung
(Thailand)
- ขนาดพืน้ ทีร่ ะหว่าง 80-200 ตร.ม.

4

Mango Mobile
- สาขาทัง้ หมดเป็ นสาขาขนาดเล็กที่
ใช้งบการลงทุนต่า
- มีลัก ษณะรู ป แบบและมาตรฐาน
ของหน้ าร้า นเดียวกัน ในทุก สาขา
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ ร้ า น
“Mango Mobile”
- ขนาดพืน้ ที่ 15 – 50 ตร.ม.
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สิ น ค้ า โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นจาหน่ าย
สินค้าแบรนด์ Samsung

สิ น ค้ า โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่
เกีย่ วข้อง
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กรุงเทพฯและปริมณฑล
2 สาขา
 ภาคใต้ 2 สาขา


หมายเหตุ : ร้าน Samsung Shop ของ
บริษัท มีสาขาอยู่ที ่ (1) ห้างพาราไดซ์
ปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ (2) ห้างเซ็นทรัล
สุราษฎร์ธานี (3) ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ต
และ (4) ห้างเอ็มควอเทียร์ ถ.สุขมุ วิท

กรุงเทพฯและปริมณฑล
2 สาขา
 ภาคกลาง 7 สาขา
 ภาคตะวันออก 2 สาขา
 ภาคเหนือ 7 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 สาขา
 ภาคใต้ 4 สาขา
 ภาคตะวันตก 3 สาขา


บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ช่องทางการจาหน่ าย

จานวน

ประเภทสิ นค้าและบริการ

สถานที่ตงั ้

สาขา
4. iCare
- เป็ นศูนย์บริการรับซ่อมแซมสินค้า
แบรนด์ Apple โดยจะไม่มกี ารวาง
จาหน่ายสินค้า
- มีลัก ษณะรู ป แบบและมาตรฐาน
ของหน้ าร้า นเดียวกัน ในทุก สาขา
ซึ่ ง ถู ก ก าหนดโดยบริ ษั ท Apple
South Asia (Thailand) Ltd.

18



ซ่อมแซมสินค้า Apple

ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั น้ น าและ
ศู น ย์ไ อทีต่ า งๆ ซึ่ง แบ่ ง ตาม
ภูมภิ าคได้ดงั นี้
 กรุงเทพฯและปริมณฑล
6 สาขา
 ภาคกลาง 3 สาขา
 ภาคตะวันออก 1 สาขา
 ภาคเหนือ 3 สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สาขา
 ภาคใต้ 2 สาขา

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมรองรับการเปิ ดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีจ่ ะมีขน้ึ ปลายปี 2558 บริษทั ได้
มีแผนการขยายช่องทางการจาหน่ายสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มภูมภิ าคดังกล่าว ทัง้ ในรูปแบบของการเข้าไปลงทุนเปิ ด
สาขาเอง หรือการให้สทิ ธิในการใช้
แบรนด์ Banana IT กับพันธมิตร เพื่อขยายสาขาของบริษทั ในประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ
์
ั
ทัง้ นี้ ในปจจุบนั บริษทั ได้มกี ารให้สทิ ธิในการใช้
แบรนด์ Banana IT ให้กบั คู่คา้ สัญชาติพม่า ซึง่ บริษทั จะเป็ น
์
ผูใ้ ห้แนวทางในการเปิ ดร้านค้า รวมถึงจาหน่ายสินค้าบางชนิดให้กบั คู่คา้ โดยคู่คา้ ดังกล่าวมีการเปิ ดสาขาแล้วจานวน 2
สาขา
2.3 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษทั แบ่งออกเป็ น กลุ่มหลัก 3 กลุ่มได้แก่ ลูกค้าขายปลีก ลูกค้าขายส่ง และลูกค้านิตบิ ุคคล
(1) กลุ่มลูกค้าขายปลีก/ลูกค้ารายย่อยทัวไป
่
1. ลู ก ค้ า หน้ า ร้ า นทั ว่ ไป ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยที่ ซ้ื อ สิ น ค้ า ผ่ า น หน้ า ร้ า นสาขาของบริ ษั ท
ซึง่ ประกอบด้วย ร้าน Banana IT, iStudio, iBeat, Banana Mobile และ Samsung Shop
2. ลูกค้านักเรียน และนักศึกษาทีซ่ อ้ื สินค้าผ่านร้าน U Store ซึง่ ตัง้ อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยโดย
กลุ่มลูกค้าดังกล่าวจะสามารถซื้อสินค้า Apple ได้ในราคาที่มสี ่วนลดพิเศษจากบริษัท Apple
South Asia (Thailand) Ltd. ซึง่ มีนโยบายในการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้ใช้สนิ ค้า Apple
3. ลูกค้าร้าน Mango Mobile ได้แก่ กลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดทีพ่ กั อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับ
ทีต่ งั ้ ร้าน ตามอาเภอหลัก และอาเภอย่อย ในภูมภิ าคต่างๆ
(2) กลุ่มลูกค้านิ ติบุคคล
1. บริษทั เอกชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
2. มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
3. บริษทั เอกชนทีต่ อ้ งการซือ้ สินค้าไอทีเพื่อจัดโปรโมชัน่
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(3) กลุ่มลูกค้าขายส่ง
1. ลูกค้าร้านคอมพิวเตอร์ทวไปที
ั ่ ซ่ อ้ื สินค้าไปเพื่อจาหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
2. บริษทั จาหน่ายคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ไอทีให้กบั ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
เอกชนขนาดใหญ่
ปจั จุบนั ฐานลูกค้าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าขายปลีกทีท่ าการซือ้ สินค้าจากหน้าร้าน อย่างไรก็ดี บริษทั ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีฐานรายได้ทห่ี ลากหลาย จึงได้เริม่ ดาเนินนโยบายเพื่อขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้า
นิตบิ ุคคล เช่น ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก (SME หรือ SMB) สถานศึกษา หรือหน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึง่ เป็ น
กลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งจะเริม่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ซึ่งเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารขยายตัว ทีด่ ใี นช่วงที่ผ่านมา โดยบริษทั ได้มี
แผนการทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้กบั กลุ่มลูกค้าดังกล่าวทัง้ ในเรื่องของ การประสานงานการขาย การขนส่งสินค้า การ
บริการ Onsite service รวมไปถึงการให้เครดิตเทอมในซือ้ ขายอีกด้วย
ทัง้ นี้ จากการประมาณการของ สวทช. ตลาดดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านบาท ในปี 2556
(รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 2.8 ภาวะอุตสาหกรรม)
ช่องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าขายปลีก
กลุ่มลูกค้านิตบิ ุคคล
กลุ่มลูกค้าขายส่ง
รวม

2555
ล้านบาท ร้อยละ
11,347
89
775
6
635
5
12,757
100

2556
ล้านบาท ร้อยละ
12,566
90
980
7
375
3
13,921
100

2557
ล้านบาท ร้อยละ
12,654
90
1,139
8
287
2
14,080
100

Q1/2558
ล้านบาท ร้อยละ
3,627
92
316
8
11
0
3,954
100

2.4 นโยบายในการกาหนดราคา
(1) สิ นค้าไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต
ราคาขายของสินค้าอุปกรณ์ไอทีประเภท สินค้าแบรนด์ Apple สินค้าแบรนด์ Samsung และแบรนด์ชนั ้ นาอื่นๆ
จะถูกกาหนดโดยคู่คา้ ของบริษทั ซึง่ เป็ นราคาเดียวกันทัวประเทศ
่
สาหรับ ทุกรูปแบบหน้าร้านและทุกสาขา ยกเว้นบาง
สาขาที่มีการจัดโปรโมชันพิ
่ เศษในบางช่วงเวลา ทัง้ นี้บริษัทจะดาเนินการปรับราคาขายสินค้าทุกครัง้ ตามราคาและ
เงื่อนไขทีค่ ่คู า้ ของบริษทั กาหนด โดยหากภายหลังราคาสินค้ามีการลดลง บริษทั จะได้รบั ชดเชยส่วนต่างราคาของสินค้า
รุ่นทีม่ กี ารปรับราคาตามเงื่อนไขและระยะเวลาทีก่ าหนดโดยคู่คา้ แต่ละราย
(2) สิ นค้าประเภทอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
โดยทัวไปบริ
่
ษทั จะมีนโยบายให้ Supplier มาฝากขาย และเป็ นผูก้ าหนดราคาสินค้า โดยบริษทั จะได้กาไรจาก
ส่วนต่างของสินค้านัน้ ๆ สาหรับสินค้าอุปกรณ์เสริม อื่นทีม่ ใิ ช่เป็ นสินค้าฝากขาย บริษทั จะสามารถกาหนดราคาได้ดว้ ย
ตนเอง ทัง้ นี้ราคาขายของสินค้าขึน้ อยู่กบั ประเภทสินค้า และสภาพการแข่งขัน
2.5 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
(1) สิ นค้าไอทีทวไป
ั ่ (ไม่รวมสิ นค้าแบรนด์ Apple)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีแนวทางการจัดหาสินค้าดังนี้
1. การจัดหาสินค้าจากต่างประเทศ
บริษทั ได้มกี ารส่งผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก รวมถึงเยีย่ มชมร้านค้าทีข่ ายสินค้า
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ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน กับบริษัท เพื่อให้เกิดมุมมองและได้เห็นโอกาสจัดซื้อสินค้าที่ทนั สมัยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และนามาเสนอในทีป่ ระชุมเพื่อดาเนินการตัดสินใจในการจัดซือ้ สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพต่อไป
2. การจัดหาสินค้าจากในประเทศ
ในการจัดหาสินค้าในประเทศโดยปกติจะมีผจู้ ดั จาหน่ายสินค้า ไอที (Supplier) นาสินค้ามาเสนอแก่บริษทั
เนื่องจากบริษทั เป็ นร้านจาหน่ายสินค้าไอทีรายใหญ่ทม่ี สี าขามากทีส่ ดุ ในประเทศและมียอดขายสินค้าต่อปี ทส่ี งู ส่งผลให้
บริษัทมีอานาจในการต่ อรองกับ Supplier ในประเทศค่อนข้า งสูง ดังนัน้ บริษัท จึงสามารถทาการต่ อ รองและเลือ ก
ข้อเสนอทีด่ ที ส่ี ดุ ได้
3. การจัดหาสินค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดหาสินค้าของบริษทั โดยบริษทั มีทมี งานในการสืบค้นหาสินค้า
และข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าทีน่ าสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สนิ ค้าทีบ่ ริษทั จาหน่ายสอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า
ในการจัดหาสินค้าบริษทั จะพิจารณาถึงคุณภาพของตัวสินค้า เช่น คุณสมบัตแิ ละการออกแบบทีต่ รงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ร่วมกับการคัดเลือกคู่คา้ ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าให้กบั บริษทั โดยบริษทั จะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของ
ผู้จดั จาหน่ าย จานวนสังซื
่ ้อขัน้ ต่ า โครงสร้างราคาสินค้า การขนส่ง เงื่อนไขการชาระเงิน ระยะเวลาการจัดส่งหรือ
ระยะเวลาการผลิต การสนับสนุนและบริการหลังการขาย และการสนับสนุนด้านการตลาดต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ จากการที่บริษัทเป็ นผู้จาหน่ ายสินค้าไอทีชนั ้ นามาเป็ นระยะเวลานานกว่า 18 ปี บริษัทจึงมี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่คา้ ทัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและผูผ้ ลิตสินค้า ทาให้บริษทั ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึง
แนวโน้มของอุตสาหกรรมในความเห็นของคู่คา้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้ม และกาหนด
กลยุทธ์ของบริษทั
(2) สิ นค้าแบรนด์ Apple และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
1. บริษทั ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ น Authorized Premium Reseller เพื่อดาเนินงานเปิ ดร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์
Apple อย่างเป็ นทางการในประเทศไทย จากบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.
2. บริษทั ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ น Apple Authorized Reseller เพื่อจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Apple
โดยบริษทั จะสามารถสังซื
่ อ้ สินค้าประเภท iPod, iPad, iMac, Macbook จากบริษทั Apple South Asia
(Thailand) Ltd. และ iPhone จากผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ งั ้ 3 ราย ได้แก่ AIS, Dtac และ
True เพื่อวางจาหน่ายทีร่ า้ นค้าของบริษทั ได้โดยตรง
3. บริษทั ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ น Authorized Service Provider จากบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd.
โดยอนุ ญาตให้บริษทั สามารถให้บริการรับซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ช่อื ร้าน ”iCare” ได้ทงั ้
สินค้าทีอ่ ยู่ในระยะเวลาประกันและนอกระยะเวลาประกัน
สาหรับสาขา iBeat ทีบ่ ริหารงานโดย Franchisee ซึ่งในปจั จุบนั บริษัทเป็ นผู้จดั หาสินค้าแบรนด์ Apple ให้
หากกรณีทบ่ี ริษทั ไม่สามารถต่อสัญญาเป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้าแบรนด์ Apple ในประเทศไทยได้อกี ต่อไป บริษทั จะ
ยังคงเป็ นผูจ้ ดั หาสินค้าแบรนด์ Apple จากตัวแทนจาหน่ายรายอื่น จนกระทังครบอายุ
่
สญ
ั ญา iBeat Franchise รายนัน้ ๆ
ปจั จุบนั บริษัทมีพนั ธมิตรคู่ค้าที่เป็ นผู้จดั จาหน่ ายสินค้า ให้กบั บริษัท จานวนมากกว่า 200 ราย ซึ่งบริษัทมี
ความสัมพันธ์ทด่ี แี ละได้ทาการค้าร่วมกันมาเป็ นระยะเวลานาน โดยกลุ่มคู่คา้ หลักของบริษทั แบ่งตามประเภทและแบรนด์
ของสินค้าได้ดงั นี้
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงประเภทสินค้า ผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ายรายหลักของแต่ละประเภทสินค้า
ประเภทสิ นค้า
สิ นค้า
แบรนด์
ผูผ้ ลิ ตและตัวแทนจาหน่ าย
1.สินค้าแล็บท็อป
Laptop
Lenovo
Lenovo (Thailand) Limited
(Laptop)
Acer
บริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์
จากัด
Asus
บริษทั เอสไอเอสดิสทริบวิ ชัน่
(ประเทศไทย) จากัด มหาชน
Asus
The Value System Co.,Ltd.
Toshiba
บริษทั โตชิบา ไทยแลนด์
จากัด
Apple
Apple South Asia
(Thailand) Ltd.
HP
บริษทั อินแกรมไมโคร
(ประเทศไทย) จากัด
MSI
บริษทั ไมโคร สตาร์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด
Dell
บริษทั เวลเทคกรุ๊ป จากัด
2.คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะ
(Desktop)

PC Brand

Lenovo
Acer
HP

CPU

INTEL

Hard Drive

AMD
WD
Seagate

3.สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobilephone)

Motherboard

GIGABYTE

Monitor

LG

iPhone

Apple

Smart Phone

OPPO
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Lenovo (Thailand) Limited
บริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์
จากัด
บริษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั อินเทล ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จากัด
AMD Thailand Limited
บริษทั เวสเทิรน์ ดิจติ อล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษทั ซีเกท ประเทศไทย
จากัด
บริษทั กิก๊ กะไบท์ เทคโนโลยี
จากัด
บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด
Apple South Asia
(Thailand) Ltd.
บริษทั ไทย ออปโป้ จากัด

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ประเภทสิ นค้า

4.สินค้าแท็บเล็ต
(Tablet)

สิ นค้า
Smart Phone and
Tablet
Smart Phone
Smart Phone

แบรนด์
Lenovo

ผูผ้ ลิ ตและตัวแทนจาหน่ าย
Lenovo (Thailand) Limited

i-Mobile
WiKo

Smart Phone and
Tablet

Acer

Smart Phone

AIS

Smart Phone

Huawai

Smart Phone
Smart Phone and
Tablet
Smart Phone

DTAC
ASUS

Samart I-Mobile Plc.
บริษทั เอสไอเอสดิสทริบวิ ชัน่
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั เอสไอเอสดิสทริบวิ ชัน่
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั แอดวานซ์ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จากัด
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
The Value System Co., Ltd.

Smart Phone and
Tablet

True Smart

Smart Phone and
Tablet
iPad

Samsung

Smart Phone and
Tablet
Tablet

Lenovo

Cherry mobile

Apple

Acer

ASUS
True Smart
5.สินค้าอุปกรณ์เสริม
(Accessories)

Speaker

JBL, Harman
Karnon, Denon
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บริษทั คอสมิค โมบาย
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
จากัด
บริษทั ทรูดสิ ทริบวิ ชันแอนด์
่
เซลส์ จากัด

บริษทั ไทยซัมซุง
อิเล็คโทรนิคส์ จากัด
Apple South Asia
(Thailand) Ltd.
Lenovo (Thailand) Limited
บริษทั เอสไอเอสดิสทริบวิ ชัน่
(ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
The Value System Co., Ltd.
บริษทั ทรูดสิ ทริบวิ ชัน่ แอนด์
เซลส์ จากัด
บริษทั มหาจักร ดีเวลอปเมนท์
จากัด

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ประเภทสิ นค้า

สิ นค้า
Accessories

แบรนด์
Adonit

Accessories

Wacom

Protection

Moshi

Cabling

Belkin

HDD Ext

Western Digital

Headphone

Jabra

Printer

Epson

ผูผ้ ลิ ตและตัวแทนจาหน่ าย
บริษทั เจนเนอเรชันเอส
่
จากัด
บริษทั ไดเวอร์ซเิ ทคดิสทริบวิ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
AEVOE INTERNATIONAL
LTD.
BELKIN ASIA PACIFIC
LIMITED
WESTERN DIGITAL
(S.E.ASIA) PTE LTD.
บริษทั อาร์ ที บี เทคโนโลยี
จากัด
บริษทั เอสวีโอเอ จากัด
(มหาชน)

2.6 การบริหารสิ นค้าคงคลัง
บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั อจิลติ ้ี จากัด ให้เป็ นผูบ้ ริหารจัดการคลังสินค้า ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 โดย
บริษัท อจิลติ ้ี จากัด ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2532 ดาเนินกิจการการบริหารจัดการการขนส่ง (Freight Management)
คลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Logistic) เป็ นบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพและมีมาตรฐาน โดยให้บริการด้านต่างๆกับบริษทั
ชัน้ นาหลายบริษทั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าสาคัญในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ลูกค้ากลุ่มอุปกรณ์ ไฮเทค
และอิเล็คทรอนิกส์, ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ และอื่นๆ ซึง่ การทีบ่ ริษทั ให้ บริษทั อจิลติ ้ี จากัด เป็ นผู้บริหารจัดการคลังสินค้า
จะช่วยทาให้บริษทั สามารถประหยัดงบลงทุนในการก่อสร้างคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานในคลังสินค้า
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายการเข้าตรวจสอบการจัดการคลังสินค้าของบริษทั อจิลติ ้ี อย่างต่อเนื่องโดยจะมีการ
ตรวจนับสินค้าคงคลัง ทุก 3 เดือน และมีการตรวจนับร่วมกับฝ่ายบัญชีของบริษทั พร้อมกับมีประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ทุกปี
ในการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง สินค้าของบริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์ เชื่อมต่อกับ
ทุกช่องทางการจาหน่ ายของบริษทั ซึง่ จะทาให้เจ้าหน้าทีส่ ่วนกลางสามารถรับรูข้ อ้ มูล การสังซื
่ อ้ การรับเข้า การจัดส่ง
การโอนย้ายสินค้า รวมไปถึงยอดคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา (Real-time) อีกทัง้ การขายสินค้าของบริษัท
จะใช้ระบบการสแกนบาร์โค้ดสินค้า และใช้ระบบการจัดสินค้าเข้าออกแบบ FIFO ทาให้ฝ่ายบริหารสามารถรับรูถ้ งึ อายุ
ของสินค้าทุกรุ่น และสามารถกาหนดกลยุทธ์จดั การกับสินค้าคงค้างได้อย่างทันเวลา
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กระบวนการบริหารสิ นค้าคงคลัง
1) การตรวจรับเข้าสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
- การรับสินค้าจะมีการตรวจสอบเบือ้ งต้นก่อนการรับสินค้าเข้าระบบและจัดเก็บทุกครัง้ โดยสินค้าทีผ่ ่านการ
ตรวจสอบและรับจัดเก็บแล้ว ผูใ้ ห้บริการบริหารคลังสินค้าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหาย
ของสินค้าดังกล่าวทัง้ หมด
2) การกระจายสินค้าให้สาขา
- การกระจายสินค้าจะมีการวางแผนล่วงหน้า โดยเกิดจากการคานวณจากสถิตขิ องยอดขายสาขานัน้ ในอดีต
เพื่อประมาณการยอดคงเหลือทีแ่ ต่ละสาขาควรจะมี (Run Rate) ในกรณีทป่ี ริมาณสินค้าคงเหลือทีห่ น้าร้าน
แต่ละช่องทางต่ากว่าจุดสังสิ
่ นค้าทีก่ าหนดไว้ ระบบจะทาการสังสิ
่ นค้าให้เข้าไปเติมทีห่ น้าร้านได้อย่างทันเวลา
3) การตรวจปล่อยและบรรจุสนิ ค้าสินค้า
- ก่อนขนสินค้าออกจากคลังสินค้าจะมีกระบวนการตรวจเช็คสินค้าก่อนนาสินค้าไปบรรจุกล่องทัง้ จานวน
และสภาพสินค้า เพื่อให้แน่ ใจว่าสินค้าที่บรรจุลงกล่องทุกกล่องมีจานวนตรงและอยู่ในสภาพปกติ หลังจาก
ตรวจสอบผ่านกระบวนการข้างต้น แผนกคลังสินค้าจะทาการบรรจุสนิ ค้าและติดสติ๊กเกอร์ Carton No.
เพื่อระบุชนิด และจานวนสินค้าภายใน (Packing List)
4) การจัดส่งสินค้า
- การจัดส่งสินค้า รถขนส่งทุกคันก่อนออกจากคลังสินค้าจะต้องทาการตรวจสอบจานวนกล่องและปลายทาง
เพื่อให้ตรงกับผูร้ บั และทุกครัง้ ทีแ่ ผนกขนส่งทาการส่งสินค้าไปยังปลายทางจะต้องมีการยืนยันการรับสินค้า
ทุกครัง้ โดยยืนยันทัง้ ผ่านการเซ็นต์รบั และผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้ความรับผิดชอบต่อการสูญหายของ
สินค้าจะอยู่กบั บริษทั ก็ต่อเมื่อมีการเซ็นต์รบั สินค้าจากพนักงานของบริษทั แล้วเท่านัน้
ระยะเวลาการส่งสิ นค้า
- การส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 2 วัน จัดส่งโดยบริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
- การส่งสินค้าในต่างจังหวัด ทัวประเทศ
่
ภายใน 3 วัน จัดส่งโดย บริษทั อาร์เอฟอี เซอร์วสิ จากัด
2.7 การเลือกทาเลในการเปิ ดสาขา
บริษัทมีนโยบายการขยายสาขา โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าต่ างๆ การเลือกพื้นที่จะพิจารณาจาก
ลักษณะสาคัญโดยรอบของห้างสรรพสินค้านัน้ ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ความหนาแน่นของจานวนประชากร ในระดับจังหวัดหรืออาเภอ
(2) รายได้ต่อหัวของประชากรและอัตราการเติบโตของรายได้ประชากรภายบริเวณพืน้ ที่
(3) ปริมาณของคู่แข่งทีป่ ระกอบธุรกิจคล้ายกันในพืน้ ที่
(4) ข้อมูลสถิตกิ ารขายจากสาขาของบริษทั ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบกาลังซือ้ ในพืน้ ที่
(5) การคมนาคมขนส่ง และความสะดวกในการจัดการของบริษทั ในเรื่องของเส้นทางการส่งสินค้า และการจัดหา
พนักงานสาขา
โดยภายหลังจากเลือกพืน้ ทีแ่ ละวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ดา้ นการตลาดและการลงทุนแล้ว บริษทั จะนาแผนศึกษา
ความเป็ นไปได้เสนอคณะกรรรมการบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ หากสาขาใดที่ได้เปิ ดไปแล้วมีผลประกอบการ
ไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ บริษทั ติดตามผลการดาเนินงานของสาขาดังกลาวอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ หาสาเหตุทท่ี าให้
ั หาที่เ กิด ขึ้น หรือ ดาเนิ น การปรับ สิน ค้า ที่ข ายในสาขาให้ต รงกับ
ผลประกอบการไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ าเพื่อ แก้ไ ขป ญ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพด้านพนักงานและบริการ ทัง้ นี้ หากยังไม่สามารถปรับปรุงให้เป็ นเป็ นไปตาม
เป้าหมายได้ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะย้ายสาขาไปยังทาเลอื่นทีเ่ หมาะสมต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัท ยังมีนโยบายที่จะเป็ นพันธมิตรกับผู้พฒ
ั นาและบริหารพื้นที่ค้าปลีกเพื่อ หาโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกัน อีกทัง้ ยังมีการกระจายการเช่าพืน้ ทีท่ ่มี คี วามหลากหลาย เพื่อลดความเสีย่ งในการพึ่งพิงเจ้าของ
พืน้ ทีเ่ ช่ารายใดรายหนึ่ง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษทั มีทต่ี งั ้ ของสาขากับผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์และบริหาร
พืน้ ทีค่ า้ ปลีกจานวน 41 ราย รวม ทัง้ หมด 302 สาขา สาขาทีเ่ ปิ ดในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยจานวน 3 สาขา และสาขาทีม่ ี
รูปแบบเป็ น Stand alone อีกจานวน 12 สาขา
2.8 ภาวะอุตสาหกรรมและกลยุทธ์การแข่งขัน
2.8.1 ภาวะอุตสาหกรรมสิ นค้าไอที
สินค้าคอมพิวเตอร์
จากการสารวจของฝา่ ยวิจยั และสารวจของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (“NECTEC”)
ในช่วงปี 2549-2553 ตลาดคอมพิวเตอร์มกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ทบต้น (CAGR) ที่
ระดับสูงถึงร้อยละ 8.4 ต่อปี แต่ในปี 2554 ซึ่งเกิดภัยน้ าท่วมครัง้ ใหญ่ ในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้กาลังซื้อสินค้า
ประเภทคอมพิวเตอร์ลดลง ในปี ดงั กล่าวจึงมีการเติบโตของตลาดคอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ า หลังจากนัน้ ในปี 2555-2556
รัฐบาลได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึง่ ส่งผลกับการเพิม่ ขึน้ ของการจับจ่ายซื้อ สินค้าประเภทอื่น อาทิเช่น รถยนต์
และบ้า นที่อ ยู่ อ าศัย ส่ง ผลให้ก ารใช้จ่ า ยเพื่อ ซื้อ อุ ป กรณ์ ไ อทีใ นภาคครัว เรื อ นลดลง ผู้บ ริโ ภคชะลอการซื้อ สิน ค้า
คอมพิวเตอร์ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาทีห่ มดอายุการใช้งานมากกว่าทีจ่ ะเปลีย่ นเพราะ
ต้องการอัพเกรดเป็ นสินค้ารุ่นใหม่ดงั เช่นในอดีตทีผ่ ่านมา
มูลค่าตลาดของสินค้าคอมพิวเตอร์ลดลงจาก 93,589 ล้านบาทในปี 2554 มาเป็ น 87,435 ล้านบาทในปี 2556 คิด
เป็ นการลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 3.3 ต่อปี สาหรับในปี 2557 NECTEC คาดว่าตลาดคอมพิวเตอร์มแี นวโน้มทีด่ ขี น้ึ ตามการ
ฟื้ นตัวของกาลังซือ้ ของภาคครัวเรือนโดยประมาณการขนาดของตลาดอยู่ทร่ี ะดับ 91,174 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็ น
อัตราเติบโตร้อยละ 4.3 หลังจากการซบเซาของตลาดตัง้ แต่ ปี 2555
อย่างไรก็ตาม สินค้าคอมพิวเตอร์ยงั คงจัดเป็ นอุปกรณ์ท่สี าคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เพื่อทางานหรือการใช้เพื่อให้
ความบันเทิง ถึงแม้ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา มูลค่าตลาดของคอมพิวเตอร์จะลดลง แต่คาดว่าตลาดคอมพิวเตอร์
ในประเทศไทยจะยังคงมีการเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากพิจารณาถึงจานวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยใน
ป จั จุ บ ัน ซึ่ง จากประมาณการของส านั ก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ (“NSO”) อัต ราการเข้า ถึง การใช้ง านคอมพิว เตอร์
(“Penetration rate”) ของประชากรไทยเพิม่ ขึน้ จากระดับร้อยละ 22.8 ในปี 2553 มาอยู่ทร่ี ะดับร้อยละ 33.9 ในปี 2557
ทัง้ นี้อตั ราดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงทีม่ กี ารพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึง่
มีอตั ราการเข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับกว่าร้อยละ 50
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มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยปี 2549-2557(ประมาณการ)

62,571

68,159

2549

2550

75,720

80,869

2551

2552

90,915

93,589

91,116

87,435

91,174

2553

2554

2555

2556

2557E

ทีม่ า: เอกสารประกอบงานแถลงข่าวผลการสารวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย โดย สวทช.

เนื่อ งจากผู้บ ริโ ภคมีรูปแบบการใช้สินค้าเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยมีต้อ งการใช้งานเชื่อ มต่ อกับระบบ
เครือข่ายไร้สายเพื่อการแลกเปลีย่ นข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลในชีวติ ประจาวันมากขึน้ ประกอบกับการเข้าสูต่ ลาดของสินค้า
ประเภทแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึง่ มีคุณสมบัตทิ ดแทนสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป และคอมพิวเตอร์แบบตัง้
โต๊ะในระดับหนึ่ง แต่สามารถพกพาได้สะดวกกว่า สินค้าดังกล่าวจึง เริม่ เข้ามาทดแทนการใช้งานสินค้าคอมพิวเตอร์
แบบเดิม โดยหากพิจารณาในช่วงปี 2554 – 2557 จะพบว่ามูลค่าตลาดของสินค้าคอมพิวเตอร์ทงั ้ แล็บท็อปและ
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ มีการหดตัวลง โดยสาหรับแล็บท็อปมีมูลค่าลดลงจาก 35,936 ล้านบาทในปี 2554 มาเป็ น
26,080 ล้านบาทในปี 2556 และคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะมีมลู ค่าลดลงจาก 21,114 ล้านบาทในปี 2554 มาเป็ น 15,485
ล้านบาทในปี 2556
อย่างไรก็ตามสินค้า แท็บเล็ตและ สมาร์ทโฟน ยังคงไม่สามารถทดแทนสินค้าคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและสินค้า
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เพื่อทางานที่ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะทาง
บางอย่างของคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ความเร็วของระบบประมวลผล และการทางานทีต่ ้องใช้หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
ดังนัน้ คาดว่าสินค้าแล็บท็อปและสินค้าคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะยังคงสามารถเติบโตได้ในอนาคต
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มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์แล็บท็อปและคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะปี 2554-2557(ประมาณการ)
35,936

31,947
26,080

21,114

15,485

15,413

2554

24,776

2555

2556

แล็บท็อป

15,919

2557E

คอมพิวเตอร์ประกอบ

ทีม่ า: เอกสารประกอบงานแถลงข่าวผลการสารวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย โดย สวทช.

สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone)
โทรศัพท์เคลื่อนทีป่ ระกอบด้วย 2 ประเภทคือ Feature phone และ Smart phone โดยจากผลการสารวจมูลค่า
ตลาดสื่อสารของประเทศไทยโดย กสทช. พบว่า มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่ง
สอดคล้องกับจานวนผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ เ่ี พิม่ ขึน้ มูลค่าตลาดเพิม่ ขึน้ จาก 65,126 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 68,530
ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 5.2 และในปี 2557 คาดว่าจะมีมูลค่า 77,737 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ
13.4 จากการเติบโตของสินค้า Smart phone เป็ นหลัก หากพิจารณาแยกตามประเภทสินค้าจะพบว่าสินค้า Smart
phone มีอตั ราเติบโตทีส่ งู และมีลกั ษณะเป็ นการแทนทีส่ นิ ค้า Feature phone ซึง่ เป็ นโทรศัพท์เคลื่อนทีร่ ุ่นเก่า โดยมูลค่า
ตลาด Smart phone เพิม่ ขึน้ จาก 37,195 ล้านบาทในปี 2555 เป็ น 46,209 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 24.2 และในปี 2557 คาดว่ามูลค่าตลาด Smart phone จะเพิม่ สูงถึง 60,996 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 32.0 เนื่องจากความสามารถของ Smart phone ทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ให้อานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้งานมากกว่า
Feature phone รวมไปถึงการพัฒนา การให้บริการของผูใ้ ห้บริการเครือข่ายในด้านการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
และการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทยจากระบบ 2G ไปเป็ นระบบ 3G ส่งผลให้ Feature phone
รุ่นเก่าทีไ่ ม่มกี ารรองรับระบบ 3G ไม่สามารถใช้งานได้อกี ต่อไปซึง่ คาดว่าจะเกิดขึน้ ภายในปี 2558-2559
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มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องประเทศไทยปี 2553-2557(ประมาณการ)
60,996
30,983

24,894

29,992 29,120

2553

2554

46,209

37,195

27,931

22,321

2555
Feature phone

16,741

2556
Smart phone

2557E

ทีม่ า: ผลการสารวจมูลคาตลาดสือ่ สารของประเทศไทย โดย กสทช.

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่าในปี 2556 ประเทศไทยมี
การสมัคร (Subscribe) จานวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 110 เลขหมายต่อประชากร 100 คน ซึง่ สูงกว่า
ประเทศจีนและอินโดนีเซีย แต่ต่ ากว่ามาเลเซีย ทัง้ นี้หากพิจารณาถึงอัตราส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทเ่ี ป็ น Smart phone
ต่อโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ งั ้ หมดแล้ว พบว่าประเทศไทยมีสดั ส่วนการใช้ Smart phone ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่มี GDP ต่อประชากรใกล้เคียงกันหรือสูงกว่า เช่น จีนและมาเลเซีย โดยไทยมีสดั ส่วนการใช้ Smart phone
เพียงร้อยละ 34 ในขณะทีจ่ นี และมาเลเซียมีสดั ส่วนการใช้ Smart phone สูงถึงร้อยละ 63 และ 62 ตามลาดับ แสดงให้
เห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาด Smart phone ในประเทศซึง่ ยังคงมีอยู่มากโดยในปี 2557 ประเทศไทยมีสดั ส่วนของ
Smart phone อยู่ทร่ี อ้ ยละ 37.7 และ International Data Corporation (“IDC”) คาดว่าประเทศไทยจะมีสดั ส่วนของ
Smart phone เพิม่ เป็ นร้อยละ 50 ในปี 2558

GDP ต่อประชากร (ดอลลาร์สหรัฐต่อคน)

เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้งาน Smart phone ระหว่างประเทศเทียบเคียงในปี 2556
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จานวนเลขหมายต่อประชากร 100 คน
ทีม่ า: SCBEIC, International telecommunication union (ITU), Euromonitor
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สินค้าแท็บเล็ต (Tablet)
ตลาดสินค้าแท็บเล็ตได้เติบโตขึน้ อย่างมากจากกระแสความนิยมทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับโลกและในประเทศไทยโดย
ผูบ้ ริโภคนิยมที่จะใช้แท็บเล็ตมาทดแทนการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ เพื่อการทางานหรือใช้เพื่อความ
บันเทิง จากผลการสารวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์โดย สวทช. พบว่ามูลค่าตลาดแท็บเล็ตในประเทศไทยเติบโตอย่าง
รวดเร็วจากมูลค่า 8,640 ล้านบาทในปี 2554 เป็ น 17,000 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ น CAGR ทีร่ ะดับร้อยละ 40.3
นอกจากนี้ในปี 2557 คาดว่าตลาดจะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ เป็ น 18,870 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตร้อยละ 11 จากความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้

มูลค่าตลาดแท็บเล็ตของประเทศไทยปี 2554 – 2557(ประมาณการ)

16,800

17,000

2555

2556

18,870

8,640

2554

2557E

ทีม่ า: ผลการสารวจมูลคาตลาดสือ่ สารของประเทศไทย โดย สวทช.

สินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals)
สินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วง คืออุปกรณ์ทส่ี ามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของหน่ วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
งานในการเพิม่ ความสามารถต่างๆให้กบั คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น Monitor, Printer, External hard disk, Projector และ
UPS เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งอื่น มีลัก ษณะการใช้ง านร่ ว มกับ คอมพิว เต อร์ ดัง นั น้ ความต้ อ งการของ
คอมพิวเตอร์ทล่ี ดลงตัง้ แต่ในช่วงปี 2554 จึงส่งผลโดยตรงกับสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วย โดยมูลค่าตลาดของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงลดลงจาก 27,815 ล้านบาทในปี 2553 มาอยู่ทร่ี ะดับ 18,345 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราลดลงเฉลีย่ ร้อยละ 13
ต่อปี โดย สวทช.คาดว่าความต้องการสินค้าอุปกรณ์ต่อพวงจะปรับเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์โดย
เติบโตร้อยละ 8.6 มาอยู่ทร่ี ะดับ 19,930 ล้านบาทในปี 2557
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มูลค่าตลาดอุปกรณ์ต่อพ่วงของประเทศไทยปี 2553-2557(ประมาณการ)
27,815

2553

18,539

17,055

18,345

19,930

2554

2555

2556

2557E

ทีม่ า: เอกสารประกอบงานแถลงข่าวผลการสารวจมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย โดย สวทช.

สัดส่วนมูลค่าตลาดจาแนกตามกลุ่มผูใ้ ช้
จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มูลค่าตลาดของคอมพิวเตอร์
แล็บท็อปและ คอมพิวเตอร์แ บบตัง้ โต๊ ะ จาแนกตามผู้ใ ช้งานหลัก พบว่ ามูลค่ าของส่ว นของผู้ใ ช้ง านครัวเรือ นและ
ธุรกิจขนาดเล็ก มีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 67.1 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 48.8 ในปี 2556 ในขณะทีส่ ่วนของผูใ้ ช้งาน
บริษทั เอกชนทีส่ ดั ส่วนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างมากจากร้อยละ 20.5 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 35.6 ในปี 2556 และกลุ่มผูใ้ ช้งานที่
หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 12.3 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 15.6 ในปี 2556
แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์จากกลุ่มครัวเรือนทีล่ ดลง ในขณะทีบ่ ริษทั เอกชนซึง่ มีแนวโน้ม
การเพิม่ การใช้งานทีม่ ากขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว
เปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ตามกลุม่ ผูใ้ ช้งานหลักปี 2554 และ ปี 2556
รัฐบาล
12%
เอกชน
21%

รัฐบาล
15%
เอกชน
36%

ครัวเรือน
67%

ครัวเรือน
49%

ปี 2556

ปี 2554
ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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มูลค่าตลาดการให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple
จากการประมาณการยอดขายสินค้า Apple ซึง่ ประกอบด้วยสินค้า iMac iPad และ iPhone ของบริษทั และจาก
สถิตอิ ตั ราการชารุดของสินค้า IT โดยทัวไป
่ บริษทั คาดว่า ตลาดการให้บริการซ่อมแซมสินค้า Apple ในแต่ละปี อยู่ท่ี
ประมาณ 120,000 เครื่อง ซึง่ โดยทัวไปอั
่ ตราค่าบริการซ่อมแซมสินค้า Apple มีค่าเฉลีย่ ประมาณ 2,400 บาทต่อเครื่อง
บริษทั จึงคาดว่ามูลค่าตลาดของการให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple ในประเทศไทยจะอยู่ทป่ี ระมาณ 300 ล้าน
บาท ทัง้ นี้โดยทัวไปธุ
่ รกิจให้บริการซ่อมแซมสินค้า Apple จะมีอตั รากาไรขัน้ ต้นประมาณร้อยละ 40
2.8.2 แนวโน้ มและการพัฒนาในอนาคตที่มีผลต่ออุตสาหกรรม
เนื่องจากอุตสาหกรรมไอทีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จากการคิดค้นและพัฒนาเทคโลโนยีใหม่ๆ และการ
เปลีย่ นแปลงแต่ละครัง้ อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในสินค้าไอทีแต่ละชนิดและส่งผลโดยตรง
กับผูป้ ระกอบการทุกรายในอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยแนวโน้มสาคัญในปี 2558 ประกอบด้วย
1. การใช้งาน Mobile Internet และ Smart Device ที่ม ากขึ้น ของผู้บ ริโภคทัง้ ในด้า นปริมาณข้อมูล
และความสามารถของอุปกรณ์รองรับ (Devices)
2. การพัฒนาและเพิม่ โครงข่ายการให้บริการ 3G และ 4G LTE ของผูใ้ ห้บริการโครงข่ายทัง้ 3 บริษัท คือ
บริษทั เรียล ฟี เจอร์ จากัด (ให้บริการในชื่อ True Move H) , บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จากัด
(ให้บริการในชื่อ AIS 3G) และ บริษทั ดีแทค เนทเวอร์ค จากัด (ให้บริการในชื่อ DTAC Trinet) มีผลให้
ผูบ้ ริโภคมีการเข้าถึงการบริการได้มากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการใช้งานอุปกรณ์ Smart Phone อินเตอร์เน็ต
ซิมการ์ด (Internet Sim Card) อุปกรณ์แท็บเล็ตและ อุปกรณ์รบั สัญญาณเน็ตเวิรค์ แบบเคลื่อนที่ (Network
Dongle) เพิม่ สูงขึน้ ตาม
3. การปรับเปลีย่ นรูปแบบการออกอากาศรายการโทรทัศน์ในประเทศเป็ นรูปแบบ Digital TV มีผลให้เกิดความ
ต้องการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) และอุปกรณ์แสดงผลภาพและเสียง (Digital Monitor)
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
4. การขยายพื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ ต แบบความเร็วสูง (Broadband Internet) และการแข่งขันด้าน
การตลาดในการเพิม่ จานวนผูใ้ ช้งานของผูใ้ ห้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนในการใช้งานต่ าลง
และเข้าถึงคนกลุ่มผู้มรี ายได้น้อยของประเทศได้มากขึน้ ส่งผลให้สนิ ค้าประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป และ
คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะซึง่ เป็ นอุปกรณ์หลักทีใ่ ช้เชื่อมต่อเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความต้องการใช้งานสูงขึน้
ตามไปด้วยรวมไปถึงเกิดความต้องการเปลีย่ นเป็ นอุปกรณ์ใหม่ทม่ี เี ทคโนโลยีทร่ี องรับความต้องการด้านเนื้อหา
(Content) ทีผ่ บู้ ริโภคจะได้รบั จากการใช้งาน
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2.8.3 ภาวะการแข่งขัน
บริษทั มุ่งเน้นในการเป็ นผูน้ าในด้านการจาหน่ายสินค้าไอทีผ่านช่องทางแบบค้าปลีก กล่าวคือเน้นจาหน่ ายสินค้า
ให้กบั ผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย (End-user) โดยตรง ดังนัน้ คู่แข่งของบริษทั คือผูป้ ระกอบการค้าปลีกทีม่ ี การจาหน่ ายสินค้า
ไอทีประเภทเดีย วกันเช่น ร้านจ าหน่ ายสินค้าแล็บท็อ ป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยกลุ่มผูป้ ระกอบการดังกล่าวจะมีทงั ้ ในลักษณะทีเ่ ป็ นเจ้าของคนเดียว มีจานวนหน้าร้านเพียง 1-2
ร้าน (Single shop) และบริษทั เอกชนทีม่ หี น้าร้านเป็ นจานวนมาก (Chain store) นอกจากนี้ยงั มีค่แู ข่งทีป่ ระกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของศูนย์การค้า และไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทม่ี กี ารจัดสรรพืน้ ทีภ่ ายในศูนย์การค้า
ของตนเองสาหรับจาหน่ ายสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้า (Consumer electric) โดยคู่แข่งปจั จุบนั เมื่อเปรียบเทียบกับ
หน้าร้านของบริษทั มีดงั นี้
(1) ร้านจาหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่
บริษทั
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ไอที ซิต้ี จากัด (มหาชน)
บริษทั เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์กรุป๊ จากัด
บริษทั แอดไวซ์โฮลดิง้ ส์ กรุ๊ป จากัด
บริษทั เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
บริษทั เอกชัย ดิสทริบวิ ชัน่ จากัด
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อหน้าร้าน
Banana IT, Banana Mobile
IT City
J.I.B.
Advice
Power Buy
Power Mall
Jaymart
Tesco Lotus
Big C

(2) ร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple
สาหรับร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple นัน้ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั
Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อให้ได้รบั สิทธิในการเป็ นตัวแทนจาหน่ ายอย่างเป็ นทางการจึง จะสามารถ
ดาเนินงานได้ ส่งผลให้มจี านวนคู่แข่งที่น้อยรายกว่าร้านจาหน่ ายสินค้าไอทีทวไป
ั ่ นอกจากนี้ลกั ษณะการตกแต่งร้าน
การจัดวางสินค้าภายในร้าน โปรโมชัน่ และราคาขายสินค้าจะถูกควบคุมจากทาง Apple ทัง้ หมด ดังนัน้ จุดสาคัญของ
การแข่งขันจึงอยู่ทท่ี าเลทีต่ งั ้ ของร้าน ว่าอยู่ในตาแหน่ งทีเ่ หมาะสมหรือไม่ อีกทัง้ นโยบายของ Apple จะไม่อนุ ญาตให้มี
ร้าน Apple ประเภทเดียวกันอยู่ภายในศูนย์การค้าเดียวกัน ส่งผลให้การมีสาขาในบริเวณทีท่ าเลดีและเปิ ดดาเนินการมา
ก่อนเป็ นข้อได้เปรียบอย่างยิง่ โดยในปจั จุบนั บริษทั เป็ นผูป้ ระกอบการร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ทีม่ จี านวนสาขา
มากทีส่ ดุ และครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั ้ ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดมากทีส่ ดุ ในประเทศไทย
บริษทั
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั คอปเปอร์ไวร์ จากัด
บริษทั เอสพีวไี อ จากัด(มหาชน)
บริษทั ยูฟิคอน จากัด

จานวนหน้าร้าน
100
17
17
8
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นอกจากนี้บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจศูนย์ให้บริการซ่อมแซมสินค้าแบรนด์ Apple เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าและเป็ นช่องทางหารายได้เพิม่ เติม โดยศูนย์บริการดังกล่าวผูป้ ระกอบการจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การแต่งตัง้
จากบริษทั Apple South Asia (Thailand) Ltd. เพื่อให้ได้รบั สิทธิในการเป็ นผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการจึงจะสามารถ
ดาเนินงานได้ ส่งผลให้มจี านวนคู่แข่งทีน่ ้อยราย
บริษทั
บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เอสพีวไี อ จากัด(มหาชน)
บริษทั คอปเปอร์ไวร์ จากัด
บริษทั แมคอินทอชเซ็นเตอร์ จากัด
บริษทั ยูฟิคอน จากัด
บริษทั ยูนติ ้ี โพรเกรส จากัด

จานวนหน้าร้าน
18
3
2
2
2
1
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2.8.4 กลยุทธ์การแข่งขัน
ธุรกิจค้า ปลีก สินค้าประเภทไอทีเ ป็ น ธุรกิจที่มีอตั ราก าไรขัน้ ต้นค่อ นข้า งต่ าเมื่อเทียบกับธุ รกิจ ค้าปลีกสินค้า
ประเภทอื่น ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนคงที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนด้านพนักงาน ต้นทุนด้านการขยายสาขา
ต้นทุนทางการเงิน ล้วนแล้วแต่มผี ลต่อผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทีม่ ยี อดขายทีส่ งู หรือมีเงินทุน
มากกว่าจะได้เปรียบผู้ประกอบรายย่อยค่อนข้างมาก นอกจากบริษทั จะมีนโยบายในการควบคุมต้นทุนต่างๆ อย่ างมี
ประสิทธิภาพแล้ว บริษทั ยังได้มกี ารกาหนดกลยุทธ์ซง่ึ เป็ นปจั จัยสาคัญในการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีโดย
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ทาเลทีต่ งั ้ ของสาขา
ทาเลนับเป็ นเรื่องสาคัญอันดับต้นของธุรกิจ การทีบ่ ริษทั อยู่ในธุรกิจค้าปลีกมานานกว่า 18 ปี จึงได้
สะสมประสบการณ์ ใ นการคั ด เลื อ กท าเลที่ มี ศ ั ก ยภาพ และในป จั จุ บ ั น จากการที่ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ ค้ า ปลี ก สิ น ค้ า
ไอทีท่มี ีจานวนสาขามากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้หน้ าร้านของบริษัทได้กระจายครอบคลุมในพื้นที่ท่มี ีศกั ยภาพสูง
ไว้ได้ล่วงหน้าก่อนคู่แข่ง นอกจากนี้บริษทั ก็ยงั คงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อยึดทาเลที่มโี อกาสเติบโตสูง
ในอนาคต โดยมีการสร้างพันธมิตรที่ดกี บั เจ้าของพื้นที่ซง่ึ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาศูนย์การค้าชัน้ นาทัวประเทศ
่
โดยการทีร่ ้านค้า
ของบริษัท มีภ าพลัก ษณ์ ท่ีดี ส่ง ผลให้เ จ้า ของพื้น ที่ศู น ย์ก ารค้า ไว้ว างใจและต้อ งการให้บ ริษัท เข้า ไปเปิ ดหน้ า ร้า น
ดังนัน้ เมื่อเจ้าของพื้นที่มกี ารวางแผนขยายพื้นที่หรือ ขยายศูนย์การค้าเพิม่ เติมทัง้ ในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด
เจ้าของพื้นที่จะเข้ามาร่วมหารือ ชักชวน พร้อมทัง้ ให้บริษัทเป็ นผู้เลือกทาเลในศูนย์การค้าเป็ นกลุ่มต้นๆ โดยบริษัท
จะเลือกจากทาเลที่ดีท่สี ุด ในศูนย์การค้านัน้ ๆ เช่น ห้องที่มีคนเดินผ่านมากที่สุด อยู่หน้าบันไดเลื่อน หรืออยู่ชนั ้ ที่มี
คนเดินมาก เป็ นต้น
(2) ความหลากหลายของสินค้า
บริษทั มีกลยุทธ์ในการบริการด้วยสินค้าหลากหลายรุ่น หลากหลายแบรนด์และหลากหลายประเภท
โดยมีราคาขายตัง้ แต่ หลักร้อยบาท จนถึง หลัก แสนบาท ซึ่งป จั จุ บ ันสินค้าที่บริษัท จาหน่ า ยครอบคลุม ตัง้ แต่ สนิ ค้า
แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ สินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สินค้าแท็บเล็ต และสินค้าอุปกรณ์เสริมทีเ่ กีย่ วข้องรวมกว่า
10,000 รายการ ครอบคลุมกว่า 100แบรนด์ทวโลกอาทิ
ั่
เช่น แบรนด์ AMD, Apple, ASUS, Acer, Lenovo, Dell, HP,
Western Digital, Samsung, Fujitsu, LG, Toshiba , Intel, Microsoft, Seagate, Oppo, Epson, Canon, Logitech,
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JBL, Beat, Creativeเป็ นต้น โดยบริษัท จะจัดให้มที มี งานที่ดาเนินการคัดสรรสินค้าทัง้ จากต่างประเทศ ในประเทศ
และจากช่ องทางอิน เตอร์เ น็ ต รวมถึง มีมาตรการในการคัด เลือ กสิน ค้าที่มีป ระสิทธิภ าพ เพื่อ ให้ได้สินค้า ที่ตรงกับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการจาหน่ายอยู่เสมอ
(3) การบริการทีม่ คี ุณภาพและครบวงจร
บริษทั มุ่งเน้นการบริการทีม่ คี ุณภาพด้วยความทุ่มเทและความตัง้ ใจเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดของลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการในช่องทางการจาหน่ายต่างๆ โดยการบริการหลักของบริษทั ประกอบด้วย
- การบริก ารลูก ค้า : บริษัท ได้เ น้ น คุ ณภาพของบุ ค ลากรเพื่อ ให้บ ริก ารที่ดีเ ลิศ แก่ ลูก ค้า ทุ ก ราย
พนักงานงานขายของบริษัทสามารถให้คาแนะนาแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อและแนะนาสินค้าที่
เหมาะสมกับการใช้งาน นอกจากนี้ บริษทั มีบริการในการด้านการชาระเงินในรูปแบบการโอนเงิน
ผ่านธนาคารสาหรับลูกค้าทัวประเทศ
่
- การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย: สินค้าของบริษทั และบริษัทย่อยมีการรับประกันตัว
สินค้าทุกชิน้ รองรับการเปลีย่ นและซ่อมสินค้าจากผูผ้ ลิตและผูน้ าเข้าสินค้าชัน้ นา ลูกค้าสามารถ
เข้ารับบริการได้ทช่ี ่องทางการจาหน่ายทุกสาขาทัวประเทศไทย
่
ภายใต้เงื่อนไขของการให้บริการ
- การจัดส่งสินค้า: บริษทั ให้ทางเลือกมากมายในการจัดส่งสินค้าให้ถงึ มือลูกค้าอย่างปลอดภัย อาทิ
เช่น บริการจัดส่งทัวประเทศผ่
่
านทางบริษทั ขนส่งเอกชนชัน้ นาซึง่ เป็ นที่น่าเชื่อถือด้านการขนส่งที่
ระมัดระวังปลอดภัย และรวดเร็ว หรือไปรษณียด์ ่วนพิเศษ (“EMS”)
- ระบบการสังซื
่ อ้ ออนไลน์ทท่ี นั สมัยและปลอดภัย : บริษทั ได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกสบายและซื้อสินค้าได้ง่าย ลูกค้าสามารถ
ค้นหาสินค้า เลือกดูรายละเอียดของสินค้าเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการสังซื
่ อ้ สินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ บริษทั ใช้ SSL (Secure Socket Layer) ตลอดทุกขัน้ ตอนของการสังสิ
่ นค้าเพื่อ
ป้องกันการละเมิดใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของลูกค้า
(4) การมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่คา้
บริษทั ให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้ โดยตลอดระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจทีผ่ ่านมา
บริษัท มีคู่ค้า ในส่ว นของผู้จ ัด จ าหน่ ายสิน ค้า (Supplier) กว่ า 200 รายซึ่ง บริษัทได้ร ับ ความร่ ว มมือ และได้ร ับ การ
สนับสนุนทีด่ ที งั ้ ในด้านสินค้าทีห่ ลากหลาย การบริการต่างๆ จากผู้จดั จาหน่ ายสินค้า นอกจากนี้ บริษทั ดาเนินธุรกิจกับ
คู่ค้า เหมือ นมิต รมากกว่ า การเป็ น คู่ค้า ร่ ว มกัน ท าตลาดร่ ว มกัน ส่ ง ผลประโยชน์ ไ ปจนถึง ลูก ค้า ปลายทางร่ ว มกัน
โดยถ้าบริษทั ขายของได้ คู่คา้ ก็ได้ขายของได้อกี รอบ (Repeat Order) และบริษทั มีนโยบายไม่เอาเปรียบคู่คา้ ค้าขาย
แบบตรงไปตรงมา และการชาระเงินตรงตามกาหนดเวลาทุกครัง้ ทาให้ค่คู ้าทัวโลก
่
เมื่อมีสนิ ค้าทีต่ ้องการจะทาตลาด
ในประเทศไทย ก็จะเข้ามาปรึกษากับบริษทั เป็ นอันดับแรกๆ และ เมื่อคู่คา้ มีสนิ ค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ จะทาการจัดส่ง
สินค้าเหล่านัน้ ให้บริษัท เป็ นผู้จาหน่ ายเป็ น อันดับแรกๆ ส่งผลให้บริษัท มีสนิ ค้าที่ทนั สมัย ทันเทคโนโลยีตลอดเวลา
สาหรับจาหน่ายทีห่ น้าร้านค้าของบริษทั
(5) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการบริหารหลังการขาย
ปกติทุกครัง้ ทีล่ กู ค้าซือ้ สินค้าจากทางบริษทั สินค้าเกือบทุกชิน้ จะมีการรับประกันสินค้าจากผูผ้ ลิต
โดยมีระยะเวลาของการรับประกันตัง้ แต่ 6 เดือนถึง 3 ปี ดังนัน้ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ทางบริษทั จะแนะนาให้ลูกค้า
ลงทะเบียนกับทางบริษทั เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าในการรับประกัน ทาให้หากสินค้าของลูกค้ามีปญั หาหลังจากซือ้ ไป
ลูกค้าสามารถกลับมาติดต่อทีบ่ ริษทั เพื่อรับบริการหลังการขายของสินค้านัน้ ๆ วิธกี ารนี้สง่ ผลให้บริษทั มีขอ้ มูลของลูกค้า
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อยู่ในฐานข้อมูลของบริษทั เป็ นจานวนมาก ทาให้บริษทั มีรายชื่อในฐานลูกค้าเพียงพอต่อการติดต่อและสื่อสารกับลูกค้า
ในโอกาสต่อไป รวมถึงการให้บริการหลังการขายทีจ่ ะทาได้สะดวกยิง่ ขึน้
(6) การใช้กลยุทธ์การตลาดทีเ่ หมาะสม
บริษทั ใช้นโยบายการตลาดแบบเข้าถึงใจลูกค้า (“Below The Line”) เช่น การจัดทากิจกรรม
การตลาดหน้าร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ารู้จกั ร้านค้า เข้ามาซือ้ สินค้า และใช้บริการต่างๆ รวมถึงการกลับเข้ามาซือ้ สินค้า
และมาใช้บริการของบริษทั รวมถึงใช้ส่อื การตลาดและแผนโปรโมชันต่
่ างๆ อาทิเช่น
- การใช้ส่อื ผ่าน Facebook, Twitter, Website, และสื่อ Magazine Banana ทีบ่ ริษทั จัดทาเพื่อ
แจกลูกค้าฟรี ทีห่ น้าร้านของบริษทั ทุกสาขา และมีการทากิจกรรม Two way Communication
เล่นเกมส์ ชิงรางวัล อย่างสม่าเสมอ
- การจัด รายการส่ง เสริม การขายทัง้ ภายในหน้ า ร้า นของบริษัท ลานโปรโมชัน่ ภายในห้า ง
และงานกิจกรรมเกีย่ วกับไอทีต่างๆ เพื่อให้รา้ นเป็ นทีร่ จู้ กั และช่วยกระตุน้ ยอดขาย
- การจัดตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆ ตามแผนงานโปรโมชันในแต่
่
ละเดือน เพื่อให้ภาพลักษณ์
ภายในร้านเป็ นร้านไอทีทง่ี ่ายต่อการเลือกสินค้าและมีบรรยากาศของความสนุก
- การร่วมกับทางธนาคาร เพื่อทาโปรโมชันผ่
่ อน 0% และ โปรโมชัน่ “Cash Back” เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย
(7) การฝึกอบรมพนักงานขาย
บริษทั มีการกาหนดมาตรฐานในการทางานของพนักงานให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ าน โดย
พนั ก งานต้ อ งผ่ า นหลัก สู ต รอบรมการขายและการให้บ ริก ารจากบริษัท โดยหลัก สูต รดัง กล่ า วจะมุ่ ง เน้ น พัฒ นา
ความสามารถในการนาเสนอสินค้าต่อลูกค้า และกริยาท่าทางทีพ่ ร้อมต่อการให้บริการลูกค้า ให้กบั พนักงานขายทุกคน
เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อมันและความประทั
่
บใจในการได้รบั บริการ ตัง้ แต่การปรึกษาค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับสินค้า รวม
ไปถึงการตัดสินใจซือ้ สินค้าและชาระเงิน โดยบริษทั มีทมี งานมืออาชีพทีผ่ ่านการฝึกอบรม ทุกคนและกระจายอยู่ทุกสาขา
เพื่อคอยให้บริการลูกค้าทัวประเทศ
่
และบริษทั ยังมีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทาให้สามารถสร้างทีมพนักงาน
ขายใหม่ เพื่อบรรจุเข้าสู่สาขาใหม่ทม่ี กี ารขยายเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและทดแทนพนักงานเก่าทีอ่ าจจะมีการลาออกได้
อย่างทันกาลซึง่ โดยปกติพนักงานใหม่ตอ้ งได้รบั การฝึกอบรมจากบริษทั อย่างน้อย 21 วันก่อนการปฏิบตั งิ านจริง ซึง่ ทา
ให้มนใจว่
ั ่ าลูกค้าจะได้รบั การบริการทีด่ แี ละข้อมูลทีแ่ ม่นยาทีส่ ดุ
2.9 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากบริษทั และบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจหลักในการนาเข้าและค้าปลีกสินค้าไอทีดงั นัน้ การดาเนินธุรกิจของ
บริษทั จึงไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
2.10 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
- ไม่มี -
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