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COM7 เปิ ดตัวแลนมาร์ คไอทีแห่ งใหม่
“BaNANA Mega Store” ใหญ่ ท่ ีสุดแห่ งแรกในประเทศไทย
COM7 แกรนด์ โอเพนนิ่ ง “BaNANA M ega Store” บนเนื ้อ ที่ กว่ า 1,000 ตารางเมตร
ที่ศูนย์ การค้ า ซีคอนสแควร์ บนถนนศรีนครินทร์ เผยโฉมความเป็ นไลฟ์ สไตล์ ช้อปปิ ้ งแห่ งใหม่ ของคน
ไอที ที่ น าเสนอพื น้ ที่ ข ายเป็ น 3 โซน คื อ ร้ าน Banana ที่ น าเสนอสิ น ค้ า รุ่ น ปั จ จุ บั น ร้ าน Banana
Outlet ที่รวบรวมสินค้ า EOL (ตกรุ่น), สินค้ าตัวโชว์ และลดราคา Clearance แห่ งแรกในประเทศไทย
และโซน 3 คือ Banana Shopping ออนไลน์ สโตร์ ท่ ีลูกค้ าสามารถคลิกสั่ งซื อ้ และเลื อ กรั บ สินค้ าได้
ไม่ ว่าจะเป็ นที่ร้านหรือที่บ้าน เพิ่มความสะดวกให้ แก่ ลูกค้ าในอีกรู ปแบบหนึ่ง
นายสุ ระ คณิ ต ทวี กุ ล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร บริ ษั ท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก สิ น ค้ าไอที ร ายใหญ่ ของประเทศไทยในนาม BaNANA, Studio7, BKK
smartphone & tablet , iCare และ Brand shops เช่ น Samaung, Oppo, Vivo & Huawei เปิ ดเผยว่ า
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัว “BaNANA Mega Store” บนเนือ้ ที่ กว่า 1,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การค้ า ซีคอนสแควร์
บนถนนศรี นครินทร์ เผยโฉมความเป็ นไลฟ์สไตล์ช้อปปิ ง้ แห่งใหม่ของคนไอที ที่นาเสนอพื ้นที่ขายเป็ น 3 โซน คือ
ร้ าน Banana ที่นาเสนอสินค้ ารุ่ นปั จจุบนั ร้ าน Banana Outlet ที่รวบรวมสินค้ า EOL (ตกรุ่ น), สินค้ าตัวโชว์
และลดราคา Clearance แห่งแรกในประเทศไทย ที่ครอบคลุมสินค้ าสมาร์ ตโฟน โน้ ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั้ ะ
และอุปกรณ์ เสริ มต่าง ๆ เช่น ลาโพง, หูฟัง, สายชาร์ จ ฯลฯ เป็ นต้ น โดยรวบรวมสินค้ าจากแบรนด์ชนน
ั ้ า อาทิ
Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Apple, JBL, i Robot, Acer, Dell, เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าลดราคาจากบริ ษัท ตัวแทนจาหน่ายสินค้ าไอที ชนน
ั ้ าในประเทศไทย
เช่น Value, Synex, มหาจักร ฯลฯ นาเสนอรายการสินค้ ากว่า 10,000 รายการ โดยลงสินค้ าใหม่ทุกวันพุธ
เป็ นอีกทางเลือกเพิ่มให้ ลูกค้ าที่ต้องการซื ้อสินค้ าในราคาถูกพิเศษ เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้ าที่ สามารถเลือก
ซือ้ ได้ ทุกวัน โดยไม่ต้องรอซื อ้ ตามงาน Clearance Event ชูส่วนลดพิเศษสูงสุด 80% พร้ อมด้ วยโปรโมชั่น
ส่ง เสริ ม การขายต่อเนื่ องทั ง้ ปี นอกจากนี เ้ พื่ อ เป็ น การแทนค าขอบคุณ ลูกค้ าคนส าคัญ ยัง ได้ จัด โปรโมชั่น
“เก่าแลกใหม่” สาหรับลูกค้ าที่มีสมาร์ ตโฟนหรื อโน้ ตบุ๊คเครื่ องเก่าสามารถนามาแลกเป็ นส่วนลดเครื่ องใหม่ได้
และโปรโมชั่นพิ เศษช่วงเปิ ดตัวระหว่างวัน ที่ 16-19 สิ งหาคมนี ้ รับส่วนลด On Top 5% เพิ่ ม ส าหรับ สินค้ า
อุปกรณ์เสริ มทุกชิ ้น ในราคาพิเศษแบบลดแล้ วลดอีก และโน้ ตบุ๊คที่นามาจัดโปรโมชัน่ ลดราคา รับประกันสูงสุด
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ส าหรั บ Banana Shopping ร้ านขายสิ น ค้ า online ที่ ลูก ค้ าสามารถสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า ได้ ที่ ร้าน หรื อ
จากที่บ้าน และรับสินค้ าได้ ทันที เพื่อตอบสนองลูกค้ าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ ปลดล็อคในการวางสินค้ าแต่
เพียงหน้ าร้ านอย่างเดียว ลูกค้ าก็สามารถช้ อปปิ งได้ ไม่จากัด และรับสินค้ าภายใน 3 ชัว่ โมง
“COM7 ทุ่ม งบลงทุน ในครั ง้ นี ร้ าว 20 ล้ านบาท เนรมิ ต BaNANA Mega Store บนเนื อ้ ที่ 1,000
ตารางเมตร ตัง้ อยู่ที่ชนั ้ G โซนไอที ศูนย์การค้ าซีคอนสแควร์ บนถนนศรี นคริ นทร์ โดยหวังดึงกาลังซื อ้ ที่ มี
จานวนมากให้ ลูกค้ าสามารถเข้ ามาเลือกซื ้อสินค้ าของ COM7 ได้ ที่ Banana Store, Banana Outlet ทุกวัน
ด้ วยโปรโมชัน่ ที่ดีเหมือนเดิม เสริ ม ทัพด้ วยช่องทางออนไลน์เข้ ามาเพิ่มเติมอีก นับเป็ นการสร้ างมิติใหม่ของ
วงการไอที ให้ คกึ คักยิ่งขึ ้น” นายสุระ กล่าว
ทัง้ นี ้ ภาพรวมผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2561 มี รายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริ การอยู่ที่
6,741.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35.7 กาไรขันต้
้ น 890.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.6 กาไรส่วนของบริ ษัท
ใหญ่ 216.2 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 71.3 เมื่ อเที ยบกับ งวดเดียวกัน ของปี ก่อ น นับเป็ น การเติบโตอย่าง
น่าประทับใจ เป็ นผลมาจากการที่บริษัทฯ เดินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ จดั หาสินค้ าให้ มี
เพี ยงพอต่อการขาย การบริ หาร Product Mix ให้ ตรงกับความต้ องการลูกค้ าอยู่เสมอ การหาพันธมิ ตรใน
การค้ าที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงกลยุทธ์ในการหาช่องทางการจาหน่าย ทังในส่
้ วนของ B2B ที่มีทีมงานในการขาย
รุกกลุ่มลูกค้ าองค์กร ช่องทางออนไลน์ รวมถึงกลยุทธ์ การขายเครื่ องพ่วงซิม และธุรกิจ iCare ที่มีการขยาย
สาขาและมีฐานลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ กลยุทธ์ การขยายสาขาและการขยายไปยังธุรกิจแฟรนไชส์ ในสิน้ ปี 2561 คาดมีสาขา
รวมกันมากกว่า 600 สาขา ทัว่ ประเทศ ตังเป้
้ าร้ านสาขาจากธุรกิจแฟรนไชส์ 100 และร้ านสาขาภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัท ฯ 500 สาขา เที ยบกับสิ น้ ปี 2560 มี 434 สาขา มั่น ใจ ภาพรวมธุ รกิ จ ทัง้ ปี 2561 COM7
จะสามารถทานิวไฮ โดยตังเป้
้ าหมายรายได้ เติบโตไม่ต่ากว่า 15% จากปี ก่อนอยู่ที่ 22,584 ล้ านบาท ตอกย ้า
COM7 ค้ าปลีกไอทีและสมาร์ ตโฟนที่แข็งแกร่ง มีร้านสาขามากที่สดุ และกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
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