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วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
COM7 ไม่ กงั วลกระแส HUAWEI - มั่นใจปี 62 ผลงานหรู
พร้ อมจัดทัพสิ นค้ า ขยายตลาดเพิม่

COM7 ไม่ กั ง วล จากกระแสข่ าว HUAW EI โดนแบนจากสหรั ฐ ฯ มอง ผู้ บ ริ โ ภคมี โ อกาสเลื อ ก
แบรนด์ อื่นแทนที่ ซึ่ ง COM7 มีสมาร์ ทโฟนในพอร์ ตครบทุกแบรนด์ ช้ ั นนา ขณะที่พร้ อมขยายการเติบโตในสิ นค้ า
กลุ่มอื่น มั่นใจยอดขายทั้งปี เติบโตตามเป้ า
นายสุ ระ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หาร บริ ษั ท คอมเซเว่ น จ ากั ด (มหาชน) หรื อ COM7
ผูป้ ระกอบธุ รกิจค้าปลีกสิ นค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ตามที่มีข่าวออกมา กรณี ที่
สหรัฐฯ ประกาศแบน HUAWEI และต่อมา Google ได้ประกาศยุติการทาธุ รกิจกับ HUAWEI นั้น บริ ษทั ฯ ไม่กงั วล
กับเหตุการณ์ดงั กล่าว เพราะหากมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจน ลูกค้ามีโอกาสตัดสิ นใจซื้ อ และสามารถเลือกซื้ อ
แบรนด์อื่นแทนที่ได้ ซึ่ง COM7 เป็ นตัวแทนจาหน่ายสมาร์ทโฟนครบทุกแบรนด์ช้ นั นาในตลาดอยูแ่ ล้ว
โดยสัดส่ วนสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ในงวดไตรมาส 1/2562 กลุ่มสิ นค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ งั สมาร์ ทโฟนและ
ไอโฟน มีสัดส่ วน 51% ของรายได้รวม และมีอตั ราการเติบโต 20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา โดยมี
กลุ่มไอโฟนเป็ นยอดขายหลักของกลุ่ม ขณะที่ สมาร์ ทโฟนแบรนด์ช้ นั นายังมีโอกาสเติบโตสู ง ได้แก่ SAMSUNG
HUAWEI OPPO VIVO ซึ่งปัจจุบนั HUAWEI มีสัดส่ วนเพียง 3% ของรายได้รวมทั้งหมด
นอกจากนี้ COM7 ไม่ได้พ่ ึงพิงแบรนด์ใดเป็ นพิเศษ และไม่ได้ขายสมาร์ ทโฟนเพียงอย่างเดียว บริ ษทั ฯ ยังมี
สิ นค้ากลุ่มอื่นๆ ในพอร์ ตอีกมาก ได้แก่ กลุ่มแอกเซสซอรี แท็บเล็ต เดสก์ท็อป เป็ นต้น รวมถึง แผนการรุ ก สิ นค้า
กลุ่ ม เกมมิ่ ง และสิ นค้ากลุ่ ม Internet of Things (IoT) สิ นค้านวัตกรรมซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ อยู่ในเทรนด์ และมีโอกาส
เติบโต
“เรามองผลกระทบเรื่ อ งนี้ เป็ นสองมุ ม อัน ดับ แรก หากมี ก ารประกาศอย่า งชัดเจนออกมาในเรื่ องของ
Google แบน HUAWEI เกิดขึ้นจริ ง ผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นกับ COM7 จะน้อยมาก เนื่องจากปัจจุบนั เรามี
สัดส่ วนยอดขาย HUAWEI เพียง 3% ของรายได้รวมทั้งหมด ขณะเดียวกัน หากเรื่ องนี้ ไม่เกิดขึ้น COM7 ก็มนั่ ใจว่า
จะเป็ นโอกาสขยายตลาดสมาร์ ทโฟนแบรนด์ HUAWEI และแบรนด์อื่นๆ ได้อีกมาก” นายสุ ระกล่าว
จึงมัน่ ใจเป้ าหมายรายได้ปี 2562 จะเติบโตไม่ต่ากว่า 10% เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี่ 27,913 ล้านบาท ขณะที่
ผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 มีรายได้จากการขายและให้บริ การอยูท่ ี่ 7,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เทียบกับงวด
เดียวกันของปี ที่ผา่ นมา กาไรส่ วนของบริ ษทั ใหญ่อยูท่ ี่ 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผา่ น
มา
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