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“คอมเซเว่น” ยืนยัน ธุรกจิฟอร์มสวย คาดยอดขายปี61 โตตามเป้า 
โบรกฯ ประสานเสียงแนะน าซ้ือ 

 
 “คอมเซเว่น” มั่นใจยอดขายปี 2561 โตตามเป้าหมาย ระบุตลาดสมาร์ทโฟนในไทยขยายตัวได้ตามคาด 
เน่ืองจากเป็นสินค้าจ าเป็นและมีอัตราการเปลีย่นรุ่นสินค้าสูง ชูยอดขายไตรมาส 4 สูงสุดของปีรับไฮซีซัน พร้อม
ยันกรณี “แอปเปิล อิงค์” ห่ันประมาณการยอดขายไอโฟนล่าสุดไม่กระทบผลประกอบการรวม ด้านโบรก
ประสานเสียงแนะน าซ้ือ เหตุเช่ือมือ ซีอโีอบาลานซ์พอร์ตยอดขายได้  

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางการจ าหน่ายหลกัในนาม 
BaNANA, Studio7, BKK smartphone & tablet และ Brand shops เช่น Samsung, Oppo, Vivo & Huawei รวมทั้ง
ให้บริการศูนยซ่์อมสินคา้แบรนด์ Apple ภายใตช่ื้อ iCare เปิดเผยวา่ ภาพรวมธุรกิจปี 2561 เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ี
วางไว ้สอดรับกบัการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยท่ีขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจาก
สมาร์ทโฟนจดัเป็นสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อผูบ้ริโภคค่อนข้างมาก และเป็นสินค้าท่ีมีอตัราการเปล่ียนรุ่น
ค่อนข้างสูง หลังจากท่ีมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง การเป็นพนัธมิตรในกลุ่ม 
TRUE จดัโปรโมชั่นทางการตลาดท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ราคาเฉล่ียมีความสมเหตุสมผลและจูงใจ ให้ลูกคา้
สามารถตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน    
 ทั้งน้ี แนวโนม้ยอดขายในไตรมาส 4/2561 บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ไดเ้ห็นการเติบโตท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากเป็น
ช่วงไฮซีซนัของตลาดสมาร์ทโฟน รวมไปถึงสินคา้อิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ประกอบกบัเป็นช่วงท่ี
มีการเปิดตวัสินคา้รุ่นใหม่ค่อนขา้งมาก 
 “ส่วนกรณีท่ีมีความกงัวลต่อความนิยมของสินคา้แอปเปิล หลงัจากท่ีบริษทั แอปเปิล อิงค ์ใหข้อ้มูลเร่ือง
การปรับลดประมาณการยอดขายและรายไดน้ั้น ไม่กระทบกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ แน่นอน 
เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้แอปเปิลในประเทศไทย ซ่ึงยงัเติบโตอยู่ แมว้่ากระแสไอโฟนรุ่นใหม่ 
อาจจะไม่เติบโตเท่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีราคาท่ีสูงเม่ือเทียบกบัรายไดข้องประชากรไทยโดยเฉล่ีย แต่ยงัคงมี
ยอดขายท่ีดีอยู ่ขณะเดียวกนับริษทัมีการกระจายพอร์ตการจ าหน่ายสินคา้ เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพารายไดจ้าก
สินคา้ใดสินคา้หน่ึงมาตั้งแต่เม่ือ 3 ปีก่อนแลว้ และบริษทัยงัไดเ้พิ่มกลยุทธ์ ดว้ยการสั่งสินคา้ไอโฟนรุ่นเก่า มา
ขายอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ท่ีมีก าลงัซ้ือปานกลาง ทั้งน้ียอดขายสินคา้อ่ืนของ Apple ยงัคงเติบโต
มากกว่า 2 digit ในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ของ Apple เช่น MacBook, Apple Watch, iPad และทุกพอร์ตธุรกิจของ 
COM7 ก็มีการเติบโตดี โดยสังเกตไดจ้ากช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั ท่ีมีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้
อ่ืนท่ีไม่ใช่ Apple เช่นร้าน BaNANA, BKK และล่าสุด KingKong Phone ซ่ึงรวมกันมีมากกว่า 500 สาขา 
ในขณะท่ีร้าน Studio7 มี 100 สาขา” นายสุระกล่าว 



 

  
 โดยในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มสินคา้โทรศพัท์มือถือ 54% ไอที 27% อุปกรณ์เสริม 17% 
และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2%  

ดา้นบล.เคจีไอ ระบุอยา่งไรก็ดีคาดวา่รายไดไ้ตรมาส 4/2561 ของ COM7 จะเป็นไตรมาสท่ีสูงท่ีสุดของ
ปี จากปัจจยัฤดูกาลวนัหยุดผลกัดนั ซ่ึงเช่ือวา่การปรับตวัลดลง 31.1% ของราคาหุ้นในไตรมาส 4/2561 นั้นมาก
เกินไป ทั้งน้ี ยงัคงค าแนะน า "ซ้ือ" ราคาเป้าหมายปี 62 ท่ี 26.00 บาท  

ดา้นบล.ทิสโก ้ระบุ คาดก าไรในไตรมาส 4/2561 ยงัมีทิศทางท่ีดีต่อเน่ือง สาเหตุหลกัมาจากการเปิดตวั
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทั้งจากแอปเปิล และสินคา้สมาร์ทโฟนแบรนด์อ่ืนๆ เช่น Samsung, Huawei ท่ีบริษทัเร่ิมขยาย
พอร์ตสินคา้เพื่อกระจายการพึ่งพาสินคา้แอปเปิลลง ส่วนธุรกิจ Commercial & Education ยงัเติบโตไดดี้จากฐาน
ลูกค้าท่ีต ่ าโดยคงเป้าหมายท่ี 900 ล้านบาทในปีน้ี ขณะท่ีธุรกิจบริหาร True Shop ปัจจุบันมีทิศทางท่ีดีข้ึน
หลงัจากปรับเปล่ียนรูปแบบและยงัมีแผนขยายสาขาเพิ่มข้ึน  
 ซ่ึงจากก าไรสุทธิใน 9 เดือนปี 2561 ท่ีท าไดถึ้ง 72% ของประมาณการท าให้ปรับประมารการเพิ่มข้ึนอีก 
คาดปี 2561 ท  าก าไรสุทธิไดท่ี้ 891 ล้านบาท โต 26% จากปีก่อน และปี 2562 มีก าไรสุทธิ 1,045 ล้านบาท โต 
17.3%  

ทั้งน้ี แนะน า "ซ้ือ" ราคาเป้าหมาย 24 บาท โดยประเมินวา่ยอดขายไอโฟนท่ีเร่ิมชะลอตวัดูเหมือนไม่ใช่
เร่ืองเหนือความคาดหมายของ COM7 อยูแ่ลว้ หลงัจากท่ีเร่ิมน าสินคา้ของแบรนดอ่ื์นๆ เขา้มาโดยเฉพาะ Huawei 
ท่ีเป็นคู่แข่งหลกัเพื่อลดการพึ่งพาสินคา้แอปเปิลลงไป แต่ส่ิงท่ีตอ้งรอลุน้คือยอดขายไอโฟนในไทยจะชะลอลง
ตามจีนท่ีมีประเด็นเฉพาะตวัจริงหรือไม่ 
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