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COM7 วางเป้าปี 64 สาขาทะลุ 1 พันสาขา รายได้โต 10%
แย้มอยู่ระหว่างคุยพันธมิตรใหม่หนุนโอกาสต่อยอดธุรกจิ

COM7 ประกาศกลยุทธ์ปี 64 ต่อยอดจุดแข็งในฐานะหน่ึงในผู้นำาค้าปลีกสินค้าไอททีี่มี
สาขามากที่สุดในประเทศ ตัง้เป้าปีนีส้าขาโตแตะ 1,000 สาขา จากสิน้ปี 63 มี 911 สาขา หนุนเป้า
รายได้ทัง้ปีโตไม่ตำ่ากว่า 10% และคาดจะได้เหน็ความร่วมมือระหว่าง COM7 และ NCAP รวมทัง้ 
อยู่ระหว่างพูดคุยกับพันธมิตร วางงบลงทุนราว 1 พันล้าน รับโอกาสนี ้ปีนีเ้ป็นอีกปีทองธุรกจิ 
หลังรายงานผลการดำาเนินงานปี 63 ที่ผ่านมา พสิูจน์ความแข็งแกร่งภายใต้สถานการณ์ของโควิด-
19 และในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ปิดเมือง โชว์กำาไรสุทธิอยู่ที่ 1,490 ล้านบาท โตสวย 23% รายได้
รวมอยู่ที่ 37,454 ล้านบาท เพิ่มขึน้เกือบ 12% โดยกำาไรที่เพิ่มขึน้มากกว่ารายได้ จากการปรับ     
กลยุทธ์การตลาด พร้อมคุมเข้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ด้านบอร์ดควักกระเป๋าจ่าย
เงนิปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตรา 1 บ./หุ้น กำาหนดจ่าย 21 พ.ค.นี ้

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเวน่ จำากดั (มหาชน) หรือ COM7 
เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจปี 64 ตัง้เปา้ยอดขายเติบโตจากปีก่อนไมต่ำ่ากวา่ 10% จากความต้องการสินค้า 
ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง รวมทัง้ ต้อนรับการมาของ 5G กระตุ้นยอดขาย และสอดรับ
พฤติกรรมใหมผู่้บริโภค วางกลยทุธ์ขยายสาขาปีนีเ้พิ่มอีกประมาณ 1,000 สาขา และน่าจะมีโอกาสตอ่ยอด
ไปยงัธุรกิจใหม่ๆ  จากการท่ี COM7 เข้าไปเป็นถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำากดั (มหาชน) 
(NCAP) หนึง่ในผู้นำาธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์และดำาเนินธุรกิจด้านไฟแนนซ์ ซึง่น่าจะ
เห็นความร่วมมือระหวา่ง COM7 และ NCAP ชดัเจนขึน้ภายในปีนี ้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดใช้เงินลงทนุจากการขยายสาขาและลงทนุในกิจการเดิมรวมประมาณ 300
ล้านบาท และเตรียมเงินไว้สำาหรับลงทนุในธุรกิจอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีก 500 – 1,000 ล้านบาท เพ่ือเพิ่มจดุแข็ง 
และการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งพดูคยุกบัพนัธมิตร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งใหทกุทา่น
ทราบตอ่ไป

อยา่งไรก็ดี สำาหรับปี 63 ท่ีผา่นมา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
สง่ผลให้มีการปิดสาขาชัว่คราวตามนโยบายรัฐ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษายอดขายและกำาไรท่ีดี  ขณะ
ท่ีธุรกิจออนไลน์ในทกุช่องทางของคอมเซเวน่ตลอดทัง้ปี 63 เติบโต 396 % มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วง
เดือน มีนาคม - เมษายน ปี  2563 ท่ีมีการลอ็กดาวน์ 

  โดยผลการดำาเนินงานงวดประจำาปี 63 มีกำาไรสทุธิ 1,490 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22.6% จากช่วง
เดียวกนัปีก่อนท่ีมีกำาไรสทุธิ 1,216 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและให้บริการ 37,306 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
11.8% จากช่วงเดียวกนัปีก่อนท่ีทำาได้ 33,362 ล้านบาท แบง่เป็น ธุรกิจค้าปลีก 34,877 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
10% ช่องทางจำาหนา่ยอ่ืนๆ 2,429 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47% สามารถรักษายอดขายให้เติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 
ถึงแม้วา่จะมีผลกระทบจากโควิด-19 ทำาให้ต้องมีการปิดสาขาชัว่คราวตามนโยบายภาครัฐ ทัง้นีย้อดขายท่ี
เติบโตโดยหลกัมาจากสนิค้าท่ีได้รับประโยชน์จากการ Work From Home และ Learn from home รวมถึง 
สินค้าท่ีรองรับกลุม่ผู้ ท่ีสนใจการเกิดขึน้สกลุเงินใหม ่(Cryptocurrency) และเส้นทางอาชีพใหมอ่ยา่งยทูปู
เบอร์ 



สำาหรับภาพรวมสินค้ากลุม่โทรศพัท์มือถือในปี 2563 ได้รับการตอบรับท่ีดีทกุแบรนด์ เน่ืองจากได้
รับอานิสงส์จากมาตรการรัฐ ทำาให้ประชาชนมีความต้องการสมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ใน
โครงการตา่งๆ ของรัฐบาล ขณะท่ีสินค้ากลุม่ Apple ได้รับการตอบรับท่ีดีตอ่เน่ืองเช่นกนั โดยเฉพาะ 
iPhone iPad และ Mac ทัง้รุ่นเก่าและใหม่ รวมถึง iPhone12 ท่ีเปิดตวัเม่ือปลายปีท่ีผา่นมา สามารถทำา
ยอดจองสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ตอ่เน่ือง 

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีสาขาภายใต้การบริหารงานของกลุม่บริษัท จำานวนทัง้หมด 911 สาขา  
แบง่เป็น BaNANA 303 สาขา Studio7 106 สาขา KingKong Phone 94 สาขา True Shop by Com7 
122 สาขา แฟรนไชส์ 114 สาขา BKK 51 สาขา iCare 28 สาขา และอ่ืนๆ 93 สาขาโดย มีการขยายเพิ่ม
จากปีท่ีแล้วรวม 124 สาขา (ปี 2562 : 787 สาขา) โดยเป็นการเร่งขยายสาขาในไตรมาส 4/2563 เพ่ือให้ได้
ตามเปา้ท่ีตัง้ไว้ ซึง่ยอดขายของสาขาใหมจ่ะเกิดขึน้ในปี 2564 

 รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีแผนในการเปิดสาขา แบบ Stand Alone นอกห้างสรรพสินค้า เพ่ือรองรับใน
สถานการณ์ตา่งๆ เม่ือรวมกบัสาขาท่ีเป็นแฟรนไชส์ท่ีตัง้อยูต่ามหวัเมืองสำาคญั ท่ีปีนีจ้ะมีการปรับโมเดล
ธุรกิจใหม่ให้ครบวงจร และต้องรองรับธุรกิจในอนาคต รวมทัง้ สง่เสริมในการเป็นจดุรับสินค้า เม่ือลกูค้าสัง่
ซือ้ผา่นช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
1 บาท จากเงินกำาไรสทุธิประจำาปี 2563 ของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,200,000,000 บาท โดยกำาหน
ดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และกำาหนดจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 
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