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วันที่ 7 มกราคม 2562
“คอมเซเว่น” ยืนยัน ธุรกิจฟอร์ มสวย คาดยอดขายปี 61 โตตามเป้ า
โบรกฯ ประสานเสี ยงแนะนาซื้อ

“คอมเซเว่น” มั่นใจยอดขายปี 2561 โตตามเป้ าหมาย ระบุตลาดสมาร์ ทโฟนในไทยขยายตัวได้ ตามคาด
เนื่องจากเป็ นสิ นค้ าจาเป็ นและมีอัตราการเปลีย่ นรุ่ นสิ นค้ าสู ง ชู ยอดขายไตรมาส 4 สู งสุ ดของปี รับไฮซีซัน พร้ อม
ยัน กรณี “แอปเปิ ล อิงค์ ” หั่ นประมาณการยอดขายไอโฟนล่ าสุ ด ไม่ กระทบผลประกอบการรวม ด้ านโบรก
ประสานเสี ยงแนะนาซื้อ เหตุเชื่ อมือ ซีอโี อบาลานซ์ พอร์ ตยอดขายได้
นายสุ ร ะ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร บริ ษ ัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าปลี กสิ นค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย ประเภทคอมพิวเตอร์ แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ แท็บเล็ต และอุ ปกรณ์ เสริ มที่ เกี่ ยวข้อง ผ่านช่ องทางการจาหน่ ายหลักในนาม
BaNANA, Studio7, BKK smartphone & tablet และ Brand shops เช่น Samsung, Oppo, Vivo & Huawei รวมทั้ง
ให้บริ การศูนย์ซ่อมสิ นค้าแบรนด์ Apple ภายใต้ชื่อ iCare เปิ ดเผยว่า ภาพรวมธุ รกิจปี 2561 เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่
วางไว้ สอดรับกับการเติบโตของตลาดสมาร์ ทโฟนในประเทศไทยที่ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สมาร์ ท โฟนจัด เป็ นสิ น ค้าที่ มี ค วามจาเป็ นต่ อ ผูบ้ ริ โภคค่ อนข้างมาก และเป็ นสิ น ค้าที่ มี อตั ราการเปลี่ ย นรุ่ น
ค่อนข้างสู ง หลังจากที่ มี ส มาร์ ท โฟนรุ่ นใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาดอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ง การเป็ นพันธมิ ตรในกลุ่ ม
TRUE จัดโปรโมชั่นทางการตลาดที่ หลากหลาย ส่ งผลให้ราคาเฉลี่ ยมี ความสมเหตุ ส มผลและจู งใจ ให้ลูกค้า
สามารถตัดสิ นใจซื้ อง่ายขึ้น
ทั้งนี้ แนวโน้มยอดขายในไตรมาส 4/2561 บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าได้เห็นการเติบโตที่น่าพอใจ เนื่ องจากเป็ น
ช่วงไฮซี ซนั ของตลาดสมาร์ ทโฟน รวมไปถึงสิ นค้าอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริ มต่างๆ ประกอบกับเป็ นช่วงที่
มีการเปิ ดตัวสิ นค้ารุ่ นใหม่ค่อนข้างมาก
“ส่ วนกรณี ที่มีความกังวลต่อความนิ ยมของสิ นค้าแอปเปิ ล หลังจากที่บริ ษทั แอปเปิ ล อิงค์ ให้ขอ้ มูลเรื่ อง
การปรับลดประมาณการยอดขายและรายได้น้ นั ไม่กระทบกับผลการดาเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั ฯ แน่นอน
เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าแอปเปิ ลในประเทศไทย ซึ่ งยังเติ บ โตอยู่ แม้ว่ากระแสไอโฟนรุ่ นใหม่
อาจจะไม่เติบโตเท่าปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากมีราคาที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรไทยโดยเฉลี่ ย แต่ยงั คงมี
ยอดขายที่ดีอยู่ ขณะเดียวกันบริ ษทั มีการกระจายพอร์ ตการจาหน่ายสิ นค้า เพื่อลดความเสี่ ยงการพึ่งพารายได้จาก
สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ งมาตั้งแต่เมื่อ 3 ปี ก่อนแล้ว และบริ ษทั ยังได้เพิ่มกลยุทธ์ ด้วยการสั่งสิ นค้าไอโฟนรุ่ นเก่า มา
ขายอย่างต่อเนื่ องเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้ อปานกลาง ทั้งนี้ ยอดขายสิ นค้าอื่นของ Apple ยังคงเติบโต
มากกว่า 2 digit ในทุ กกลุ่ มผลิ ตภัณ ฑ์ข อง Apple เช่ น MacBook, Apple Watch, iPad และทุ กพอร์ ตธุ รกิ จของ
COM7 ก็มีการเติบโตดี โดยสังเกตได้จากช่ องทางการจาหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ที่มีช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้า
อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ Apple เช่ น ร้ า น BaNANA, BKK และล่ า สุ ด KingKong Phone ซึ่ งรวมกัน มี ม ากกว่ า 500 สาขา
ในขณะที่ร้าน Studio7 มี 100 สาขา” นายสุ ระกล่าว

โดยในปี 2560 มี สัดส่ วนรายได้มาจากกลุ่ มสิ นค้าโทรศัพท์มือถื อ 54% ไอที 27% อุปกรณ์ เสริ ม 17%
และรายได้จากการให้บริ การ 2%
ด้านบล.เคจีไอ ระบุอย่างไรก็ดีคาดว่ารายได้ไตรมาส 4/2561 ของ COM7 จะเป็ นไตรมาสที่สูงที่สุดของ
ปี จากปั จจัยฤดูกาลวันหยุดผลักดัน ซึ่ งเชื่ อว่าการปรับตัวลดลง 31.1% ของราคาหุ ้นในไตรมาส 4/2561 นั้นมาก
เกินไป ทั้งนี้ ยังคงคาแนะนา "ซื้ อ" ราคาเป้ าหมายปี 62 ที่ 26.00 บาท
ด้านบล.ทิสโก้ ระบุ คาดกาไรในไตรมาส 4/2561 ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่ อง สาเหตุหลักมาจากการเปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากแอปเปิ ล และสิ นค้าสมาร์ ทโฟนแบรนด์อื่นๆ เช่น Samsung, Huawei ที่บริ ษทั เริ่ มขยาย
พอร์ ตสิ นค้าเพื่อกระจายการพึ่งพาสิ นค้าแอปเปิ ลลง ส่ วนธุ รกิจ Commercial & Education ยังเติบโตได้ดีจากฐาน
ลู ก ค้า ที่ ต่ าโดยคงเป้ า หมายที่ 900 ล้า นบาทในปี นี้ ขณะที่ ธุ รกิ จบริ ห าร True Shop ปั จจุ บ ัน มี ทิ ศ ทางที่ ดี ข้ ึ น
หลังจากปรับเปลี่ยนรู ปแบบและยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้น
ซึ่ งจากกาไรสุ ทธิ ใน 9 เดือนปี 2561 ที่ทาได้ถึง 72% ของประมาณการทาให้ปรับประมารการเพิ่มขึ้นอีก
คาดปี 2561 ทากาไรสุ ทธิ ได้ที่ 891 ล้านบาท โต 26% จากปี ก่ อน และปี 2562 มี กาไรสุ ทธิ 1,045 ล้านบาท โต
17.3%
ทั้งนี้ แนะนา "ซื้ อ" ราคาเป้ าหมาย 24 บาท โดยประเมินว่ายอดขายไอโฟนที่เริ่ มชะลอตัวดูเหมือนไม่ใช่
เรื่ องเหนือความคาดหมายของ COM7 อยูแ่ ล้ว หลังจากที่เริ่ มนาสิ นค้าของแบรนด์อื่นๆ เข้ามาโดยเฉพาะ Huawei
ที่เป็ นคู่แข่งหลักเพื่อลดการพึ่งพาสิ นค้าแอปเปิ ลลงไป แต่สิ่งที่ตอ้ งรอลุน้ คือยอดขายไอโฟนในไทยจะชะลอลง
ตามจีนที่มีประเด็นเฉพาะตัวจริ งหรื อไม่
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