
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

COM7 เปิดตัวแลนมาร์คไอทีแห่งใหม่ 
“BaNANA Mega Store” ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย 

COM7 แกรนด์โอเพน น่ิง “BaNANA Mega Store ” บนเนื ้อที่ ก ว่า 1,000  ตารางเมตร  

ที่ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ บนถนนศรีนครินทร์ เผยโฉมความเป็นไลฟ์สไตล์ช้อปป้ิงแห่งใหม่ของคน

ไอที ที่น าเสนอพืน้ที่ขายเป็น 3 โซน คือ ร้าน Banana ที่น าเสนอสินค้ารุ่นปัจจุบัน ร้าน Banana 

Outlet ที่รวบรวมสินค้า EOL (ตกรุ่น), สินค้าตัวโชว์ และลดราคา Clearance แห่งแรกในประเทศไทย 

และโซน 3 คือ Banana Shopping ออนไลน์สโตร์ท่ีลูกค้าสามารถคลิกส่ังซือ้และเลือกรับสินค้าได้ 

ไม่ว่าจะเป็นท่ีร้านหรือที่บ้าน เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าในอีกรูปแบบหน่ึง 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 

ผู้ ป ระกอบการธุรกิจค้าปลีกสิน ค้าไอที รายใหญ่ ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK 

smartphone & tablet , iCare และ Brand shops เช่น Samaung, Oppo, Vivo & Huawei เปิดเผยว่า  

บริษัทฯ ได้เปิดตัว “BaNANA Mega Store” บนเนือ้ท่ีกว่า 1,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์  

บนถนนศรีนครินทร์  เผยโฉมความเป็นไลฟ์สไตล์ช้อปปิง้แหง่ใหมข่องคนไอที ท่ีน าเสนอพืน้ท่ีขายเป็น 3 โซน คือ  

ร้าน Banana ท่ีน าเสนอสินค้ารุ่นปัจจุบนั ร้าน Banana Outlet ท่ีรวบรวมสินค้า EOL (ตกรุ่น), สินค้าตวัโชว์ 

และลดราคา Clearance แห่งแรกในประเทศไทย ท่ีครอบคลุมสินค้าสมาร์ตโฟน โน้ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 

และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น ล าโพง, หูฟัง, สายชาร์จ ฯลฯ เป็นต้น โดยรวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชัน้น า อาทิ 

Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Apple, JBL, i Robot, Acer, Dell, เป็นต้น    

นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งรวมสินค้าลดราคาจากบริษัท ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าไอทีชัน้น าในประเทศไทย 

เช่น Value, Synex, มหาจักร ฯลฯ น าเสนอรายการสินค้ากว่า 10,000 รายการ โดยลงสินค้าใหม่ทุกวันพุธ  

เป็นอีกทางเลือกเพิ่มให้ลูกค้าท่ีต้องการซือ้สินค้าในราคาถกูพิเศษ  เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีสามารถเลือก

ซือ้ได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอซือ้ตามงาน Clearance Event  ชูส่วนลดพิเศษสูงสุด 80% พร้อมด้วยโปรโมชั่น

ส่งเสริมการขายต่อเน่ืองทัง้ปี นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการแทนค าขอบคุณลูกค้าคนส าคัญ ยังได้จัดโปรโมชั่น  

“เก่าแลกใหม่” ส าหรับลกูค้าท่ีมีสมาร์ตโฟนหรือโน้ตบุ๊คเคร่ืองเก่าสามารถน ามาแลกเป็นส่วนลดเคร่ืองใหม่ได้  

และโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวระหว่างวันท่ี 16-19 สิงหาคมนี ้รับส่วนลด On Top 5% เพิ่มส าหรับสินค้า

อปุกรณ์เสริมทกุชิน้ ในราคาพิเศษแบบลดแล้วลดอีก และโน้ตบุ๊คท่ีน ามาจดัโปรโมชัน่ลดราคา รับประกนัสงูสดุ 
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ส าหรับ Banana Shopping ร้านขายสินค้า online ท่ีลูกค้าสามารถสั่งซือ้สินค้าได้ท่ีร้าน หรือ 

จากท่ีบ้าน และรับสินค้าได้ทันที เพ่ือตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ ปลดล็อคในการวางสินค้าแต่

เพียงหน้าร้านอยา่งเดียว ลกูค้าก็สามารถช้อปปิงได้ไมจ่ ากดั และรับสินค้าภายใน 3 ชัว่โมง 

“COM7 ทุ่มงบลงทุนในครัง้นีร้าว 20 ล้านบาท เนรมิต BaNANA Mega Store บนเนือ้ท่ี 1,000 

ตารางเมตร ตัง้อยู่ท่ีชัน้ G โซนไอที ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บนถนนศรีนครินทร์ โดยหวังดึงก าลังซือ้ท่ีมี

จ านวนมากให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซือ้สินค้าของ COM7 ได้ท่ี Banana Store, Banana Outlet ทุกวนั 

ด้วยโปรโมชัน่ท่ีดีเหมือนเดิม เสริมทพัด้วยช่องทางออนไลน์เข้ามาเพิ่มเติมอีก นบัเป็นการสร้างมิติใหม่ของ

วงการไอที ให้คกึคกัย่ิงขึน้” นายสรุะ กลา่ว   

ทัง้นี ้ภาพรวมผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2561 มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ท่ี 

6,741.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 35.7 ก าไรขัน้ต้น 890.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.6 ก าไรส่วนของบริษัท

ใหญ่ 216.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 71.3 เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเติบโตอย่าง 

นา่ประทบัใจ เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ เดินตามกลยทุธ์ท่ีวางไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้จดัหาสินค้าให้มี

เพียงพอต่อการขาย การบริหาร Product Mix ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ การหาพันธมิตรใน

การค้าท่ีแข็งแกร่ง รวมไปถึงกลยทุธ์ในการหาชอ่งทางการจ าหนา่ย ทัง้ในส่วนของ B2B ท่ีมีทีมงานในการขาย

รุกกลุ่มลูกค้าองค์กร ช่องทางออนไลน์ รวมถึงกลยุทธ์การขายเคร่ืองพ่วงซิม และธุรกิจ iCare ท่ีมีการขยาย

สาขาและมีฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนี ้กลยุทธ์การขยายสาขาและการขยายไปยังธุรกิจแฟรนไชส์ ในสิน้ปี 2561 คาดมีสาขา

รวมกันมากกว่า 600 สาขา ทัว่ประเทศ ตัง้เป้าร้านสาขาจากธุรกิจแฟรนไชส์ 100 และร้านสาขาภายใต้การ

บริหารของบริษัทฯ 500 สาขา เทียบกับสิน้ปี 2560 มี 434 สาขา มั่นใจ ภาพรวมธุรกิจทัง้ปี 2561 COM7  

จะสามารถท านิวไฮ โดยตัง้เปา้หมายรายได้เติบโตไม่ต ่ากว่า 15% จากปีก่อนอยู่ท่ี 22,584 ล้านบาท ตอกย า้ 

COM7 ค้าปลีกไอทีและสมาร์ตโฟนท่ีแข็งแกร่ง มีร้านสาขามากท่ีสดุและกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
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