ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

COM7 ผนึกพันธมิตรรายใหญ่ KBank รุ กขยายสาขา
นาร่ องโมเดลธุรกิจค้ าปลีกและการเงินครบวงจร ตัง้ เป้ ามี 20 สาขาในเฟสแรก
COM7 จับมือ KBank เปิ ดเกมรุ กขยายสาขาในร้ านบานาน่ าร่ วมกัน เน้ นตอบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์ ยุค
ใหม่ ของลูกค้ าให้ เข้ าถึงสินค้ าและบริ การได้ สะดวกยิ่งขึน้ มั่นใจ กลยุทธ์ ครั ง้ นี ้ Win-Win จากการขยาย
ช่ องทางการจาหน่ ายที่มีประสิทธิภาพ ลดต้ นทุน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ นาร่ องเปิ ดสาขาแรกร่ วมกันแล้ ว
ที่ร้านบานาน่ า สาขา จ.ยโสธร ผลตอบรั บ แรงดีไม่ มีตก ตัง้ เป้ า เฟสแรกมี 20 สาขา เปิ ดมิ ติใหม่ ของ
ธุรกิจค้ าปลีกและการเงินไทยที่ครบวงจรและหลากหลายยิ่งขึน้
นายสุ ร ะ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท คอมเซเว่ น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ประกอบการธุรกิ จค้ าปลีกสินค้ าไอทีรายใหญ่ ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK , iCare และ
Brand Shop เปิ ดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจค้ าปลีกไอที และสมาร์ ทโฟนในกลุ่มบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มแข็งแกร่ ง จากการ
วางกลยุทธ์เพิ่มไลน์สินค้ าและบริ การให้ ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ าในยุคปั จจุบนั รวมทัง้ การมีสาขาครอบคลุม
มากที่สุดในประเทศไทย โดยตังเป้
้ าสิ ้นปี 2561 มีสาขาภายใต้ การบริ หารของบริ ษั ทฯ จานวน 600 สาขา จากปี
ก่อนหน้ ามีจานวน 434 สาขา เป็ นอีกจุดแข็งสาคัญในการนาเสนอสินค้ าและบริ การที่ดี เข้ าถึงลูกค้ าทั่วประเทศ
และสามารถต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ได้
โดย COM7 ประกาศความร่ วมมือกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) สถาบันการเงินชันน
้ าของประเทศไทย
เป็ น พั น ธมิ ต รส าคัญ ในการขยายสาขาร่ ว มกัน ในร้ านบานาน่ า เป็ น การผนึ ก ความแข็ งแกร่ งของทัง้ 2 ฝ่ าย
โดย รู ปแบบของสาขาที่ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย นับเป็ นโมเดลนาร่ อง และเป็ นร้ านค้ าปลีกไอทีรายแรกที่มีการ
ให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินในสาขาเดียวกัน ถือเป็ นโฉมใหม่ของการให้ บริ การธุรกิจค้ าปลีกและการเงินที่ตอบรับ
กับไลฟ์ สไตล์ยคุ ดิจิทลั ของลูกค้ าในปั จจุบนั
“COM7 มี ค วามเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก และไอที มี ส าขากระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ โดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัด และมีสินค้ าครอบคลุมความต้ องการ รวมทัง้ มีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุน
ยอดขายและจานวนลูกค้ าที่เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การจับมือกับธนาคารกสิกรไทยในครัง้ นี ้ นับเป็ นโมเดล
นาร่ อง และเป็ นร้ านค้ าปลีกไอทีรายแรกที่มีการให้ บริ การธุรกรรมทางการเงินในสาขาเดียวกัน ซึ่งมองว่า เราจะ
สามารถต่ อ ยอดความส าเร็ จ อื่ น ๆ ได้ อี ก ในอนาคต โดยค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ าย โดยเฉพาะ
ความสะดวกสบายของลูกค้ าในการซื ้อสินค้ าและเข้ าถึงบริ การที่ดีได้ ง่ายยิ่งขึ ้น” นายสุระ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 COM7 ตังเป้
้ ารายได้ เติบโตไม่ต่ากว่า 15% จากปี 2560 มีรายได้ รวม 22,584.3
ล้ านบาท กาไรสุทธิสว่ นของบริ ษัทใหญ่อยู่ที่ 608.8 ล้ านบาท ทาสถิติสงู สุดต่อเนื่องทังรายได้
้
และกาไร

นายวัลลภ ว่ องจิตต์ วุฒไิ กร รองกรรมการผู้จดั การ ธนาคารกสิกรไทย เปิ ดเผยว่า การเปิ ดสาขาธนาคาร
กสิกรไทยในรู ปแบบสาขาขนาดย่อม (Mini-Branch) ในร้ านบานาน่า (BaNANA) ของบริ ษัท คอมเซเว่น จากัด
(มหาชน) เป็ น การร่ วมกัน พัฒ นาศัก ยภาพช่องทางสาขา และรู ป แบบการให้ บ ริ การเพื่ อให้ เข้ าถึงลูก ค้ าใหม่ๆ
โดยเฉพาะในพืน้ ที่ต่างจังหวัดรอบนอก มุ่งเน้ นการอานวยความสะดวกให้ กับลูกค้ าร่ วมกัน ช่วยให้ เกิดทราฟฟิ ค
ใหม่ ๆ จากลูกค้ าของทัง้ 2 องค์กร โดยสามารถเลือกซื ้อสินค้ าไอทีและทาธุรกรรมทางการเงินได้ ครบจบในที่เดียว
อีกทัง้ ยังช่วยตอบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์ ยุคใหม่ข องลูก ค้ าที่ มีป ริ มาณการท าธุรกรรมทางการเงิ น ผ่านสาขาในห้ างฯ
มากขึ ้น โดยเลือกเปิ ดที่จงั หวัดยโสธรเป็ นจังหวัดแรก รู ปแบบสาขาขนาดย่อม (Mini-Branch) ของธนาคารกสิกร
ไทยนี ส้ ามารถให้ บ ริ ก ารได้ เต็ ม รู ป แบบเช่ น เดี ย วกับ สาขาปกติ อาทิ การเปิ ด ปิ ด บัญ ชี ฝากถอนเงิ น โอนเงิ น
สมัครบัตรเดบิต บัตรเครดิต ขอสินเชื่อส่วนบุคคล ซื ้อขายกองทุน แลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงินระหว่างประเทศ
โดยตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดาเนินการที่โลตัส ยโสธร ในเดือนมีนาคม 2561 มียอดเปิ ดบั ญชีต่อเดือนเพิ่มสูงขึ ้นถึง 20%
เมื่อเทียบกับสาขาปกติ อีกทัง้ พนักงานของร้ านบานาน่าที่มีความเชี่ยวชาญด้ าน IT ยังช่วยแนะนาวิธีการติดตัง้
และใช้ งานแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทยด้ วย
นอกจากนั น้ รู ป แบบสาขาขนาดย่ อ มยังช่ ว ยให้ ธนาคารสามารถประหยั ด ต้ น ทุ น ได้ มากกว่า 50%
เมื่อเที ยบกับการเปิ ดสาขาเต็มรู ปแบบ ด้ วยขนาดพื น้ ที่ ที่เล็กลงเหลือประมาณ 25-30 ตารางเมตร และจานวน
พนักงานประจาเพี ยง 3-4 คน/ สาขา แต่ยังสามารถให้ บริ การได้ เต็มรู ปแบบตามปกติ ทัง้ นี ้ ธนาคารกสิกรไทย
มีแผนจะเปิ ดสาขาขนาดย่อมร่ วมกับร้ านบานาน่าอีก 20 สาขา ในพื ้นที่ตา่ งจังหวัดรอบนอกที่มีศกั ยภาพ โดยในสิ ้น
ปี 2561 นี ้ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ รวม 3 แห่ง ที่ยโสธร ชัยภูมิ และชลบุรี
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