
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 พฤศจกิายน 2563

COM7 เร่งผลงานปลายปี รับไฮซีซั่นธุรกจิ - iPhone 12 หนุนตลาดคกึคัก
โชว์งบ Q3/63 ทำากำาไรกว่า 372 ล้านบาท โตเกือบ 30%

COM7 ประกาศผลงานไตรมาส 3/63 โกยรายได้ 9,008.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18% กำาไร 
372.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29.7% จากการดำาเนินธุรกจิได้ตามปกตภิายหลังสถานการณ์โควิด-19 
รวมถงึกำาลังซือ้สินค้าเทคโนโลยียังได้รับการตอบรับต่อเน่ือง มองแนวโน้ม Q4 ได้อานิสงส์สินค้า
ใหม่เปิดตัว โดยเฉพาะรุ่น iPhone 12 ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ในไทย ด้วยปริมาณ
สาขาที่มากที่สุด รวมถงึ มาตรการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกจิ หนุน COM7 ได้รับประโยชน์

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเวน่ จำากดั (มหาชน) หรือ COM7 
เปิดเผยถึง ภาพรวมผลการดำาเนินงานในไตรมาส 3/2563 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้รวมอยูท่ี่ 
9,008.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 18 กำาไรขัน้ต้น 1,141.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.8 กำาไรสว่นของบริษัท
ใหญ่ 372.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.7 สำาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 มีรายได้รวมอยูท่ี่ 24,977.8 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.4 กำาไรสว่นของบริษัทใหญ่ 934.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4 

โดยภาพรวมผลงานไตรมาส 3 ปีนี ้ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่
ประเทศไทยควบคมุสถานการณ์ได้ในระดบัท่ีดี ทำาให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลบัมาดำาเนินธุรกิจได้ 
และสง่ผลให้ยอดขายของบริษัทฯ กลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ และดีกวา่ท่ีตัง้เปา้ไว้ โดยความต้องการซือ้สินค้า
ไอทียงัคงไหลเข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง สว่นหนึง่บริษัทฯ ยงัคงได้รับอานิสงส์ของมาตรการ Work From Home 
และ Learn From Home ท่ีความต้องการซือ้สินค้าของลกูค้ายงัสงูอยู ่จากยอดขายท่ีอัน้ในช่วงสถานการณ์
ปิดเมือง (Lockdown) ความต้องการซือ้สินค้าไอท่ีประเภท NoteBook & Tablet ยงัคงมีเป็นจำานวนมาก 

ทัง้นี ้สดัสว่นรายได้ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจค้าปลีกเป็นหลกั (B2C) โดยเป็นการจำาหน่ายผา่นช่อง
ทางสาขา มีสดัสว่นร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและบริการ นอกจากนี ้อีกร้อยละ 10 คือช่องทางการ
จำาหนา่ยอ่ืนๆ ซึง่มีการเติบโตสงูถึง ร้อยละ 46 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว โดยมียอดขายท่ีสำาคญัคือ การขายผา่น
ทางออนไลน์ ทัง้ในสว่นของเว็บไซต์และช่องทาง Market Place โดยบริษัทฯ ยงัคงให้ความสำาคญัและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในช่องทางนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ รุกการตลาดแบบ Omni Channel 
ด้วยการผสานจดุแข็งทางด้านสาขาของบริษัทฯ ท่ีมีอยูค่รอบคลมุทัว่ประเทศ

สำาหรับภาพรวมสาขาภายใต้การบริหารงานของกลุม่บริษัท ณ สิน้ไตรมาส 3/2563 COM7 มีสาขา
รวมทัง้หมด 811 สาขา แบง่เป็น BaNANA 257 สาขา Studio7 102 สาขา KingKong Phone 96 สาขา 
True Shop by Com7 121 สาขา แฟรนไชส์ 97 สาขา BKK 54 สาขา iCare 27 สาขา และอ่ืน ๆ 57 สาขา 
โดยมีการขยายเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วรวม 88 สาขา (ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 : 723 สาขา) 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ตัง้เปา้สิน้ปีจะมีจำานวน 897 สาขา (เปา้การขยายสาขาต้นปี 900 สาขา) แต่
เน่ืองจากบริษัทยงัคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในบางสาขาท่ีจำานวนลกูค้ายงัไมก่ลบัมา โดยเฉพาะ
สาขาท่ีอาศยันกัทอ่งเท่ียวเป็นหลกั และสาขากลุม่ของโซนโรงงานอตุสาหกรรมจงึทำาให้ปีนีบ้ริษัทมีการปิด
ร้านถาวรเป็นจำานวน 36 สาขาเพ่ือลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้บริษัทฯ เน้นการบริหารจดัการ



ต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง และลงทนุเพ่ือการเติบโต เพ่ือรักษากระแสเงินสดจากการดำาเนินการและความ
สามารถในการทำากำาไร ไตรมาสนีบ้ริษัทได้มีการระบายสินค้าเพ่ือให้ได้รับเงินสดและเตรียมรองรับสินค้ารุ่น
ใหม่

สำาหรับ แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 4/2563 มองมีแนวโน้มท่ีดีตอ่เน่ืองจากไตรมาส 3/2563 หลงัมี
การเปิดตวัสินค้าใหมรุ่่นเรือธงในหลากหลายแบรนด์ชัน้นำา ทัง้ Apple Watch และ iPad รวมไปถึง 
การเปิดตวั iPhone 12 สนบัสนนุให้ยอดขายปลายปีคกึคกั โดย COM7 ในฐานะค้าปลีกรายใหญ่ท่ี
จำาหนา่ยสินค้า Apple ในประเทศไทย ทัง้ในแง่ของยอดขายและปริมาณสาขาท่ีมากท่ีสดุ ได้รับอานิสงส์
จากการเปิดตวัสนิค้าใหมรุ่่นดงักลา่ว  

ทัง้นี ้COM7 เตรียมวางจำาหน่าย iPhone 12 ใหม่ ได้แก่ iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, 
iPhone 12 และ iPhone 12 mini ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้ iPhone 12 รุ่นใหมล่ว่งหน้าได้ตัง้แตว่นัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2563 โดยจะวางจำาหน่ายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563

“ในช่วงปลายปีปกติจะเป็นช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ สินค้าใหมจ่ากหลากหลายแบรนด์ดงัจะทยอยเปิด
ตวัและวางจำาหนา่ย ซึง่ไฮไลท์ปีนีม้าอยูท่ี่สนิค้ารุ่นเรืองธงท่ีสามารถรองรับระบบ 5G เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า เป็นสญัญาณบวกในการนำาเสนอสินค้าเทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลายได้มากยิ่งขึน้ 
รวมถึง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการ "ช้อปดีมีคืน" โดยให้ผู้บริโภคท่ีใช้จ่ายซือ้สินค้า
ตามเง่ือนไขมาหกัลดหยอ่นภาษีได้ เข้ามากระตุ้นกำาลงัซือ้ จงึยงัคงมัน่ใจ รายได้ในปีนีเ้ช่ือวา่จะยงัคงเติบโต
มากกวา่ปีท่ีแล้ว โดยตัง้เปา้หมายเติบโต 10% จากปีก่อน” นายสรุะกลา่วทิง้ท้าย
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