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CPW โชวก์ าไร Q1/64 พุ่งแรง 115% สินค้าเทคโนโลยีหนุนแผนโตต่อระยะยาว 
 

 คอปเปอร ์ไวร์ด (CPW) หน่ึงในผู้น าตลาดเทคโนโลยี และสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล ์ประกาศ
ผลงานโค้งแรกของปีสุดประทับใจ กวาดรายได้ 1,039 ล้านบาท โตกว่า 33% ก าไรสุทธิ 24.99 ล้าน
บาท โตกว่า 115% แม้ต้องรับมือภายใต้สถานการณโ์ควิด แต่ยังคงความสามารถในการท าก าไรได้
อย่างแข็งแกร่ง โดยสินค้ากลุ่ม Apple โดดเด่น ได้รับการตอบรับต่อเน่ืองจากปลายปีก่อน โดย
ปัจจุบัน CPW มีสาขาภายใต้การบริหารแล้ว 45 สาขา และมีช่องทางออนไลนท่ี์เติบโต ต้ังเป้าขยาย
เพิ่มอีก 7 สาขา หนุนเป้ารายได้ปีน้ีวางไว้โต 20%    
 

นายปรเมศร ์เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอปเปอร ์ไวรด์ จ ำกัด (มหำชน) 
หรือ CPW เปิดเผยว่ำ ผลประกอบกำรงวดประจ ำไตรมำส 1/2564 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มีรำยได้
รวมอยู่ที่  1,038.54 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 254.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.46 
และมีก ำไรสทุธิ 24.99 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำกงวดเดียวกันของปีก่อน 13.38 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 115.25 
ขณะที่อัตรำก ำไรสุทธิต่อรำยไดเ้พ่ิมขึน้อยู่ที่รอ้ยละ 2.41 จำกไตรมำส 1/2563 ท ำไดร้อ้ยละ 1.48 สะทอ้น
สินค้ำเทคโนโลยีเติบโตอยู่ ในกระแสควำมต้องกำรของผู้บริโภค และกำรบริหำรจัดกำรภำยในท ำไดม้ี
ประสิทธิภำพ ภำยใตม้ำตรกำรของรฐับำลในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรอยู่ที่ 1,031.47 ลำ้นบำท เพ่ิมขึน้จำกงวดเดียวกัน ของปีก่อน 
253.13 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.52 เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยสินคำ้ 
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ รำยได้จำกกำรขำยของ ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และรำยได้
ค่ำบริกำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนหนำ้ โดยมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยสินค้ำ Apple เป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 81.49 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรทัง้หมด เทียบกับไตรมำส 1/2563 อยู่ที่รอ้ยละ 73.98   

“ในไตรมำสแรกของปีนีส้ินคำ้กลุ่ม Apple มีกำรเติบโตที่ดีขึน้ จำกยอดขำย iPhone 12 รวมทัง้ iPad 
และ MacBook ที่วำงจ ำหน่ำยในช่วงปลำยปี 2563 ที่ ผ่ำนมำ ยังคงไดร้ับกำรตอบรับที่ ดีมำกในปัจจุบัน 
รวมทั้งกระแสกำรท ำงำนที่บ้ำน (Work from Home) หรือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนออนไลน์ สนับสนุนควำม
ตอ้งกำรสินคำ้ และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้ริโภคยุคใหม่มำกย่ิงขึน้ ขณะที่ สินคำ้ดิจิทลัไลฟ์สไตลแ์มจ้ะปรับ
ลดลงในไตรมำสนี ้ แต่จะกลบัมำสรำ้งกำรเติบโตไดอี้กมำก จำกกำรเปิดตวัสินคำ้ใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี 
5G  IoT AR และ VR คาดจะเขา้มากระตุน้ตลาดใหค้กึคกั” นำยปรเมศร ์กล่ำว 
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 ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกช่องทำงออนไลน์มีสัดส่วนรอ้ยละ 4.65 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร คิดเป็น
กำรเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 288 จำกงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำ โดยบริษัทฯ จะพยำยำมขยำยกำรเติบโตผ่ำน
ช่องทำงออนไลนผ่์ำนแพลตฟอรม์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นอีกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่แข็งแกร่ง  

ขณะที่ ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 บริษัทฯ มีรำ้นคำ้ปลีกภำยใตก้ำรบริหำรงำนจ ำนวน 45 สำขำ (จำก
ไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 44 สำขำ) ประกอบดว้ย รำ้น .life (ดอทไลฟ์) จ ำนวน 23 สำขำ รำ้น Apple Brand 
Shop จ ำนวน 17 สำขำ (แบ่งเป็น iStudio by copperwired จ ำนวน 13 สำขำ U-Store by copperwired 
จ ำนวน 3 สำขำ และ Ai_ จ ำนวน 1 สำขำ) และศูนย์บริกำร iServe จ ำนวน 5 สำขำ สืบเน่ืองจำกมำตรกำร
ของรฐับำลในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตัง้แต่วนัที่ 20 ธันวำคม 2563 
ถึง 2 กุมภำพนัธ ์2564 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้นคำ้ปลีกจ ำนวน 2 สำขำ เป็นกำรชั่ วครำว (ในไตรมำส 1/2563 ตัง้แต่
วนัที่ 22 มีนำคม ถึง 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ ไดปิ้ดรำ้นคำ้ปลีกจ ำนวน 41 สำขำ) 

 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจเป้าหมายรายไดใ้นปีนีจ้ะเติบโตจากปีก่อน 20% ตามที่วางไว ้จากการเปิดตัว

สินคา้ใหม่ในช่วงระหว่างปี และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ ์และช่องทางการจ าหน่าย โดยในปีนี้วางแผน
เปิดสาขาใหม่ 7 สาขา คาดจะท าได้ตามเป้า ควบคู่การจับมือพันธมิตรชั้นน าอย่าง เอไอเอส เพ่ิมความ
ไดเ้ปรียบในการจัดท าแผนการตลาดร่วมกัน และตอบโจทยผ์ู้บริโภคดว้ยการใช้ชีวิตแบบ Smart Living ได้
อย่างสมบูรณ ์
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