ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

COM7 เร่ งผลงานปลายปี รั บไฮซีซ่ นั ธุรกิจ - iPhone 12 หนุนตลาดคึกคัก
โชว์ งบ Q3/63 ทำกำไรกว่ า 372 ล้ านบาท โตเกือบ 30%
COM7 ประกาศผลงานไตรมาส 3/63 โกยรายได้ 9,008.5 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 18% กําไร
372.3 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 29.7% จากการดำเนินธุรกิจได้ ตามปกติภายหลังสถานการณ์ โควิด-19
รวมถึงกำลังซือ้ สินค้ าเทคโนโลยียังได้ รับการตอบรั บต่ อเนื่อง มองแนวโน้ ม Q4 ได้ อานิสงส์ สินค้ า
ใหม่ เปิ ดตัว โดยเฉพาะรุ่ น iPhone 12 ที่บริษัทฯ เป็ นผู้จัดจำหน่ ายรายใหญ่ ในไทย ด้ วยปริมาณ
สาขาที่มากที่สุด รวมถึง มาตรการภาครั ฐกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุน COM7 ได้ รับประโยชน์
นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรื อ COM7
เปิ ดเผยถึง ภาพรวมผลการดําเนินงานในไตรมาส 3/2563 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายได้ รวมอยูท่ ี่
9,008.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 กําไรขันต้
้ น 1,141.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.8 กําไรส่วนของบริ ษัท
ใหญ่ 372.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.7 สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 มีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 24,977.8 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.4 กําไรส่วนของบริษัทใหญ่ 934.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.4
โดยภาพรวมผลงานไตรมาส 3 ปี นี ้ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่
ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์ได้ ในระดับที่ดี ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดําเนินธุรกิจได้
และส่งผลให้ ยอดขายของบริษัทฯ กลับเข้ าสูส่ ภาวะปกติ และดีกว่าที่ตงเป้
ั ้ าไว้ โดยความต้ องการซื ้อสินค้ า
ไอทียงั คงไหลเข้ ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึง่ บริ ษัทฯ ยังคงได้ รับอานิสงส์ของมาตรการ Work From Home
และ Learn From Home ที่ความต้ องการซื ้อสินค้ าของลูกค้ ายังสูงอยู่ จากยอดขายที่อนในช่
ั ้ วงสถานการณ์
ปิ ดเมือง (Lockdown) ความต้ องการซื ้อสินค้ าไอที่ประเภท NoteBook & Tablet ยังคงมีเป็ นจํานวนมาก
ทังนี
้ ้ สัดส่วนรายได้ ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจค้ าปลีกเป็ นหลัก (B2C) โดยเป็ นการจำหน่ายผ่านช่อง
ทางสาขา มีสดั ส่วนร้ อยละ 90 ของรายได้ จากการขายและบริ การ นอกจากนี ้ อีกร้ อยละ 10 คือช่องทางการ
จำหน่ายอื่นๆ ซึง่ มีการเติบโตสูงถึง ร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว โดยมียอดขายที่สำคัญคือ การขายผ่าน
ทางออนไลน์ ทังในส่
้ วนของเว็บไซต์และช่องทาง Market Place โดยบริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการในช่องทางนี ้อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ รุกการตลาดแบบ Omni Channel
ด้ วยการผสานจุดแข็งทางด้ านสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยูค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ
สำหรับภาพรวมสาขาภายใต้ การบริ หารงานของกลุม่ บริ ษัท ณ สิ ้นไตรมาส 3/2563 COM7 มีสาขา
รวมทังหมด
้
811 สาขา แบ่งเป็ น 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 และอื่น ๆ 57 สาขา
โดยมีการขยายเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วรวม 88 สาขา (ณ สิ ้นไตรมาส 3/2562 : 723 สาขา)
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตังเป้
้ าสิ ้นปี จะมีจํานวน 897 สาขา (เป้าการขยายสาขาต้ นปี 900 สาขา) แต่
เนื่องจากบริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 ในบางสาขาที่จํานวนลูกค้ ายังไม่กลับมา โดยเฉพาะ
สาขาที่อาศัยนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก และสาขากลุม่ ของโซนโรงงานอุตสาหกรรมจึงทําให้ ปีนี ้บริ ษัทมีการปิ ด
ร้ านถาวรเป็ นจํานวน 36 สาขาเพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ บริ ษัทฯ เน้ นการบริ หารจัดการ

ต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง และลงทุนเพื่อการเติบโต เพื่อรักษากระแสเงินสดจากการดําเนินการและความ
สามารถในการทํากําไร ไตรมาสนี ้บริษัทได้ มีการระบายสินค้ าเพื่อให้ ได้ รับเงินสดและเตรี ยมรองรับสินค้ ารุ่น
ใหม่
สำหรับ แนวโน้ มธุรกิจในไตรมาส 4/2563 มองมีแนวโน้ มที่ดีตอ่ เนื่องจากไตรมาส 3/2563 หลังมี
การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่รุ่นเรื อธงในหลากหลายแบรนด์ชนนำ
ั ้ ทัง้ Apple Watch และ iPad รวมไปถึง
การเปิ ดตัว iPhone 12 สนับสนุนให้ ยอดขายปลายปี คกึ คัก โดย COM7 ในฐานะค้ าปลีกรายใหญ่ที่
จำหน่ายสินค้ า Apple ในประเทศไทย ทังในแง่
้
ของยอดขายและปริ มาณสาขาที่มากที่สดุ ได้ รับอานิสงส์
จากการเปิ ดตัวสินค้ าใหม่รุ่นดังกล่าว
ทังนี
้ ้ COM7 เตรี ยมวางจำหน่าย iPhone 12 ใหม่ ได้ แก่ iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max,
iPhone 12 และ iPhone 12 mini ลูกค้ าสามารถสัง่ ซื ้อ iPhone 12 รุ่นใหม่ลว่ งหน้ าได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 20
พฤศจิกายน 2563 โดยจะวางจำหน่ายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
“ในช่วงปลายปี ปกติจะเป็ นช่วงไฮซีซนั่ ของธุรกิจ สินค้ าใหม่จากหลากหลายแบรนด์ดงั จะทยอยเปิ ด
ตัวและวางจำหน่าย ซึง่ ไฮไลท์ปีนี ้มาอยูท่ ี่สนิ ค้ ารุ่นเรื องธงที่สามารถรองรับระบบ 5G เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า เป็ นสัญญาณบวกในการนำเสนอสินค้ าเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายได้ มากยิ่งขึ ้น
รวมถึง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการ "ช้ อปดีมีคืน" โดยให้ ผ้ บู ริ โภคที่ใช้ จ่ายซื ้อสินค้ า
ตามเงื่อนไขมาหักลดหย่อนภาษีได้ เข้ ามากระตุ้นกำลังซื ้อ จึงยังคงมัน่ ใจ รายได้ ในปี นี ้เชื่อว่าจะยังคงเติบโต
มากกว่าปี ที่แล้ ว โดยตังเป้
้ าหมายเติบโต 10% จากปี ก่อน” นายสุระกล่าวทิ ้งท้ าย
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