
ข่าวประชาสัมพันธ์         วันที่ 1 มีนาคม 2564

CPW ประกาศงบปี 63 ทำารายได้กว่า 3,315 ลบ. บอร์ดปันผล 0.08 บ./หุ้น
ม่ันใจปี 64 กำาลังซือ้สินค้าเทคโนโลยีบมู ตัง้เป้ารายได้โต 20%

คอปเปอร์ ไวร์ด (CPW) ประกาศงบปี 63 ทำารายได้กว่า 3,315 ล้านบาท กำาไรสุทธเิกือบ 55 
ล้านบาท ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และมีการปิดสาขาช่ัวคราว อย่างไรกดี็ 
CPW เร่งเตบิโตในตลาดออนไลน์ และนำาเสนอสินค้ารับกระแส New Normal หนุนภาพรวมปลายปี
ฟ้ืน และเช่ือจะดีต่อเน่ืองในปี 64 รับโอกาสสินค้าเทคโนโลยเีป็นปัจจัยสำาคัญในการใช้ชีวิต การ
ทำางาน และการเรียนการสอน โดย ณ สิน้ปี 63 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหาร 47 สาขา 
ตัง้เป้าปีนีเ้ปิดอีก 7 สาขา ปักธงรายได้โต 20% ด้านบอร์ดฯ สร้างความเช่ือม่ัน ไฟเขียวจ่ายปันผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท กำาหนดจ่าย 5 พฤษภาคมนี ้

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำ�กดั
(มห�ชน) หรือ CPW เปิดเผยว�่ ในปี 2563 นบัเป็นปีท่ีท้าทายในการดำาเนินธุรกิจ จากภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอตวัจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สง่ผลตอ่ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ในช่วงคร่ึงปีแรก โดย CPW เตรียมคว�มพร้อมในก�รบริห�รจดัก�รภ�ยใน และปรับกลยทุธ์อยา่งรวดเร็ว 
เพิ่มโอก�สในก�รเติบโตผ�่นช่องท�งออนไลน์ ทำ�ให้ยอดข�ยผ�่นออนไลน์ในปี 2563 เติบโตจ�กปีก่อน ร้อย
ละ 567  และปัจจยับวกจ�กสินค้�เทคโนโลยี โดยเฉพาะสินค้ากลุม่ Work from Home และ e-Learning ท่ี
ได้รับก�รตอบรับจ�กผู้บริโภค

ทัง้นี ้เพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีให้การสนบัสนนุบริษัทฯ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการ
จดัสรรเงินกำาไรสว่นหนึง่จากผลการดำาเนินงานประจำาปี 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้น
ละ 0.08 บาท เป็นเงินจำานวน 48,000,000 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 87.62 ของกำาไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ กำาหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 (Record Date) และจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 5 พฤษภาคม 2564 

สำาหรับผลประกอบการประจำาปี 2563 CPW มีรายได้จากการขายและบริการ 3,315.11 ล้านบาท 
ลดลงจากงวดปีก่อนร้อยละ 7.58 สาเหตหุลกัมาจากการปิดสาขาเกือบทัง้หมดเป็นการชัว่คราวในเดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จากมาตรการด้านการปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการหดตวั
ของภาคเศรษฐกิจโดยรวม สง่ผลให้รายได้จากการขายสนิค้าดิจิทลัไลฟ์สไตล์ และรายได้คา่บริการปรับลดลง
ขณะท่ีรายได้จากการขายของสินค้าคอมพิวเตอร์และแท็บเลต็ รวมทัง้โทรศพัท์มือถือเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า เน่ืองจากปรับเข้าสูก่ารเรียนการสอน และการทำางานท่ีบ้านในช่วงโควดิ-19 สง่ผลบวกตอ่
สนิค้ากลุม่ดงักลา่วได้รับการตอบรับมากขึน้ ด้านกำาไรสทุธิของบริษัทฯ อยูท่ี่ 54.78 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 29.36  

ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีร้านค้าปลีกภายใต้การบริหารงานจำานวน 45 สาขา จากปี 2562 มีจำานวน 
42 สาขา ประกอบด้วย ร้าน .life (ดอทไลฟ์ ) จำานวน 23 สาขา ร้าน Apple Brand Shop จำานวน 17 สาขา 
(แบง่เป็น iStudio by copperwired จำานวน 13 สาขา U-store by copperwired จำานวน 3 สาขา และ 
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Ai_จำานวน 1 สาขา) และศนูย์บริการ iServe จำานวน 5 สาขา นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้นำาสินค้ากลุม่ Apple 
เข้าไปวางจำาหนา่ยในร้าน .life ทัง้ 23 สาขา เพิ่มเติม Product Mix ภายในร้านให้แข็งแกร่ง และสร้างยอด
ขายสินค้ากลุม่ iPhone และดีไวซ์ท่ีรองรับ 5G ได้อยา่งครอบคลมุยิ่งขึน้

“ภาพรวมธุรกิจคร่ึงปีแรกท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากร้านค้าของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดได้
หยดุการให้บริการในช่วงระยะเวลาหนึง่ แตเ่ป็นแรงกระตุ้นให้ช่องทางออนไลน์มีการเติบโตอยา่งก้าวกระโดด 
สะท้อนความต้องการสินค้าเทคโนโลยีแม้ในยามวิกฤติยงัเป็นสินค้าจำาเป็น ทัง้กลุม่นกัศกึษา และคนวยั
ทำางาน มีความต้องการสินค้าเพ่ือใช้สำาหรับการเรียนและการทำางานมากขึน้ ไมว่า่จะเป็น iPhone iPad และ 
Mac ขณะท่ีในช่วงคร่ึงปีหลงั ได้รับแรงสนบัสนนุจากมาตรการคลายลอ็กดาวน์ และการเปิดตวัสินค้าใหม ่
โดยเฉพาะ iPhone 12 ท่ีเปิดตวัในช่วงไตรมาส 4/2563 สามารถทำายอดขายทบุสถิติอีกครัง้ ตอ่เน่ืองจากรุ่นท่ี
ผา่นมา เราจงึมัน่ใจวา่ CPW ในปี 2564 จะสามารถสร้างการเติบโตได้อยา่งแข็งแกร่ง และยงัเป็นธุรกิจท่ีรับ
เทรนด์ในตลาดโลก ผู้บริโภคให้การตอบรับสินค้าเทคโนโลยีรวมไปถึงสินค้าดิจิทลัไลฟ์สไตล์มากขึน้” น�ยปร
เมศร์ กล�่ว

อยา่งไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทฯ มองวา่สินค้าดิจิทลัไลฟ์สไตล์จะมีโอกาสกลบัมาสร้างการเติบโตได้
เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสนิค้าในกลุม่สมาร์ทดีไวซ์ตา่งๆ ได้รับการตอบรับ และ 5G เข้ามาเขยา่ตลาด
เทคโนโลยี ขณะท่ีการกลบัมาของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ไมก่ระทบธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผน
เตรียมรับมือกบัสถานการณ์ดงักลา่วอยา่งเข้มงวดตามมาตรการปอ้งกนัขัน้สงูสดุ พร้อมขยายช่องทางการ
จำาหนา่ยสินค้าผา่นออนไลน์ควบคูแ่บบออฟไลน์ ตัง้เปา้ขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา วางรายได้ปีนีเ้ติบโตร้อย
ละ 20 จากปีก่อน 
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