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วันที่ 19 ธันวาคม 2560
COM7 ค้ าปลีกไอทีเบอร์ หนึ่ง จับมือโซนี่ ไทย รุ กตลาดเกม

COM7 ค้ าปลีกไอทีรายใหญ่ จับมือบริษัท โซนี่ ไทย จากัด (SOTHAI) เปิ ดเกมรุ กตลาดเกมในไทย
ประเดิมจาหน่ ายเครื่ องเกมคอนโซล PlayStation ในร้ าน Banana จานวน 25 สาขาทัว่ ประเทศ เสริมพอร์ ต
สิ นค้ ากลุ่มไลฟ์ สไตล์ และขยายฐานลูกค้ าใหม่ เพิม่ ด้ านแม่ ทพั ใหญ่ “สุ ระ คณิตทวีกุล” จัดหนักเอาใจคอเกม
โดยเฉพาะ เพียงซื้อสิ นค้ าที่ Banana รับโปรเด็ดๆ แถมข้ อเสนอสุ ดพิเศษ มั่นใจ ความร่ วมมือครั้งนี้ จะสร้ าง
ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ให้ ตลาดเกมคึกคักกว่าเดิม
นายสุ ระ คณิ ต ทวีกุ ล ประธานเจ้าหน้า ที่ บ ริ ห าร บริ ษ ัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) หรื อ COM7
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจค้าปลีกสิ นค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA , Studio7, BKK และ iCare
เปิ ดเผยว่า บริ ษทั ฯ เปิ ดเกมรุ กตลาดเกมมิ่งเมืองไทย จับมื อค่ายดังยักษ์ใหญ่ บริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด ผูน้ าใน
ตลาดเกมที่ครบวงจรในเรื่ องสิ นค้าและบริ การหลังการขาย นาเครื่ องเกมคอนโซล PlayStation เสริ มพอร์ ต
สิ นค้ากลุ่มไลฟ์ สไตล์ และขยายฐานลู กค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติมโดยจะเริ่ มวางจาหน่ ายในร้าน Banana จานวน 25
สาขาทัว่ ประเทศภายในเดื อนนี้ เอาใจคอเกมอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของ
นักเล่นเกมในเมืองไทยอย่างแท้จริ ง และในอนาคต อาจขยายตลาดเกมในร้าน Banana เพิม่ เติมอีก
สาหรับภาพรวมตลาดเกมมิ่งและคอลโซลในประเทศไทยปั จจุบนั มีอตั ราการเติบโตแบบก้าวกระโดด
จากปี ที่ แล้วเนื่ องจากมี ราคาที่ ผูบ้ ริ โภคเข้ า ถึ ง ได้ม ากขึ้ น และจากทิ ศ ทางยอดขายเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พี ซี
ประกอบ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกมมิ่ง ทั้งเมาส์ คียบ์ อร์ ด และหู ฟังสาหรับนักเล่นเกม ได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าเพิม่ ขึ้น การจับมือกับบริ ษทั โซนี่ ไทย จากัด ครั้งนี้ นับเป็ นโอกาสสาคัญในการเพิ่มช่องทางการขาย
ในร้าน Banana จับกลุ่มลู กค้าเกมคอนโซล หวังให้ Banana เป็ นช่องทางกระตุน้ ตลาดเกมมิ่งให้เติบโตขึ้นอีก
จากจุดแข็งของ COM7 ที่ มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จไอที มานานกว่า 20 ปี มีสาขาภายใต้การบริ หารงานของ
บริ ษทั ฯ ราว 400 สาขาครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมีสินค้าไอทีตอบสนองความต้องการลูกค้าแทบทุกกลุ่ม โดย
ปั จ จุ บ ัน Com7 มี ร้า น Banana ทั่ว ประเทศจานวนประมาณ 167 สาขา ส าหรั บ 25 สาขาแรกที่ จะประเดิ ม
จ าหน่ า ยเครื่ อ งเกมคอนโซล PlayStation ลู ก ค้ า จะได้ รั บ ข้ อ เสนอสุ ดพิ เศษ ส่ ง ท้ า ยปี ส าหรั บ คอเกมที่
ไม่ควรพลาด
“วัน นี้ COM7 จับ มื อ กับ โซนี่ ไทย นับ เป็ นโอกาสที่ จะเพิ่ ม ยอดขายได้เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากบริ ษ ัท ฯ
ไม่ตอ้ งมีการลงทุนเพิ่มเติมอีก และเป็ นสิ นค้าไลฟ์ สไตล์ที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั มีคนเล่นเกม
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะการมองหาเกมที่ เป็ นลิ ข สิ ท ธิ์ โดยราคาเริ่ ม ต้น ของเครื่ อ งเกมคอนโซล PlayStation
ที่จาหน่ ายอยู่มีราคาเฉลี่ ยตั้งแต่ 12,000 บาท ไปจนถึ ง 40,000 บาท และต่อไป COM7 จะไม่ได้ขายแต่เครื่ อง

โอกาสจะขายแผ่นเกม ซึ่ งจัดจาหน่ ายโดย NGIN และอุ ป กรณ์ เสริ มต่างๆ ก็มี ทาให้ร้าน Banana ครบวงจร
สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา และนับเป็ นครั้งแรกของ PlayStation ที่เข้ามารุ กตลาดเกมในร้านค้าปลีก
ไอที โดยมี COM7 เป็ นพันธมิ ตรหลักคนส าคัญ จากปกติ จะจาหน่ ายสิ นค้ากลุ่ ม ดังกล่ าวในร้ านเกม Stand
Alone ทัว่ ไป การร่ วมมือกันครั้งนี้ จึงนับเป็ นผลดีท้ งั สองฝ่ าย ในการขยายตลาดและเติบโตอย่างแข็งแกร่ งใน
อนาคต” นายสุ ระกล่าว
ทั้งนี้ Banana ยังเอาใจคอเกมส์ จัดโปรสุ ดพิเศษ Gift Festival Sale!! PlayStation®4 ชุ ดสุ ดคุม้ เริ่ มจาก
ชุ ดที่ 1 เมื่ อซื้ อเครื่ องเกมคอนโซล PlayStation®4PRO ราคา 15,990 บาท รับฟรี ทนั ที เกม KNACK II และ
Wireless Controller DUALSHOCK®4 ผ่อนสบาย 0% นานสู งสุ ด 24 เดื อน พร้อมรับเครดิ ตเงินคืนสู งสุ ดถึ ง
12,000 บาท หรื อใช้คะแนนแลกรับสู งสุ ด 18% สาหรับลูกค้าทรู ช้อปครบทุก 100 บาท รับ 1 ทรู พอ้ ยท์ทนั ที
สิ นค้ามีจานวนจากัด รี บจับจองเป็ นเจ้าของก่อนสิ นค้าจะหมด
ชุ ด ที่ 2 ฮอตไอเทม อย่ า ง PlayStation®4Slim 1TB ในราคาเพี ย ง 12,990 บาท และชุ ด ที่ 3 เกม
PlayStation®4FIFA 18 Bundle 500GB ราค า 12,490 ห รื อ PlayStation Hits Bundle 2 ราค า 11,990 บ าท
พร้อมทั้งรับส่ วนลดพิเศษ สาหรับซื้ อหลากหลายเกมสุ ดฮิต และชุดสุ ดท้าย สุ ดพิเศษกับ PlayStation®4PRO คู่
กับ VR ราคาเพียง 26,990 บาท พร้อมรับฟรี Wireless Controller DUALSHOCK®4 ทันทีทุกชุ ด ตั้งแต่วนั นี้ –
7 มกราคม 2561 ที่ร้าน Banana ทุกสาขาทัว่ ประเทศเท่านั้น
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