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COM7 ค้าปลกีไอทเีบอร์หน่ึง จับมือโซน่ี ไทย รุกตลาดเกม 

COM7 ค้าปลกีไอทรีายใหญ่ จับมือบริษัท โซน่ี ไทย จ ากดั (SOTHAI) เปิดเกมรุกตลาดเกมในไทย  

ประเดิมจ าหน่ายเคร่ืองเกมคอนโซล PlayStation ในร้าน Banana จ านวน 25 สาขาทัว่ประเทศ เสริมพอร์ต

สินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ และขยายฐานลูกค้าใหม่เพิม่ ด้านแม่ทพัใหญ่ “สุระ คณติทวกีุล” จัดหนักเอาใจคอเกม

โดยเฉพาะ เพยีงซ้ือสินค้าที ่Banana รับโปรเด็ดๆ แถมข้อเสนอสุดพเิศษ มั่นใจ ความร่วมมือคร้ังนี ้จะสร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้ตลาดเกมคึกคักกว่าเดิม 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) หรือ COM7 
ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA , Studio7, BKK และ iCare 
เปิดเผยว่า บริษทัฯ เปิดเกมรุกตลาดเกมม่ิงเมืองไทย จบัมือค่ายดงัยกัษ์ใหญ่ บริษทั โซน่ี ไทย จ ากดั  ผูน้  าใน
ตลาดเกมท่ีครบวงจรในเร่ืองสินคา้และบริการหลงัการขาย น าเคร่ืองเกมคอนโซล  PlayStation เสริมพอร์ต
สินคา้กลุ่มไลฟ์สไตล์ และขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่เพิ่มเติมโดยจะเร่ิมวางจ าหน่ายในร้าน Banana จ านวน 25 
สาขาทัว่ประเทศภายในเดือนน้ี เอาใจคอเกมอยา่งสมบูรณ์แบบ และสามารถตอบสนองทุกความตอ้งการของ
นกัเล่นเกมในเมืองไทยอยา่งแทจ้ริง และในอนาคต อาจขยายตลาดเกมในร้าน Banana เพิ่มเติมอีก  

ส าหรับภาพรวมตลาดเกมม่ิงและคอลโซลในประเทศไทยปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด
จากปีท่ีแล้วเน่ืองจากมีราคาท่ีผูบ้ริโภคเข้าถึงได้มากข้ึน และจากทิศทางยอดขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี
ประกอบ รวมถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเกมม่ิง ทั้งเมาส์ คียบ์อร์ด และหูฟังส าหรับนกัเล่นเกม ไดรั้บการตอบรับ
จากลูกคา้เพิ่มข้ึน การจบัมือกบับริษทั โซน่ี ไทย จ ากดั คร้ังน้ี นบัเป็นโอกาสส าคญัในการเพิ่มช่องทางการขาย
ในร้าน Banana จบักลุ่มลูกคา้เกมคอนโซล หวงัให้ Banana เป็นช่องทางกระตุน้ตลาดเกมม่ิงให้เติบโตข้ึนอีก 
จากจุดแข็งของ COM7 ท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจไอทีมานานกว่า 20 ปี มีสาขาภายใตก้ารบริหารงานของ
บริษทัฯ ราว 400 สาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ และมีสินคา้ไอทีตอบสนองความตอ้งการลูกคา้แทบทุกกลุ่ม โดย
ปัจจุบัน Com7 มีร้าน Banana ทั่วประเทศจ านวนประมาณ 167 สาขา ส าหรับ 25 สาขาแรกท่ีจะประเดิม
จ าหน่ายเคร่ืองเกมคอนโซล PlayStation ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอสุดพิ เศษ ส่งท้ายปีส าหรับคอเกมท่ี 
ไม่ควรพลาด  

 “วนัน้ี COM7 จบัมือกับโซน่ี ไทย  นับเป็นโอกาสท่ีจะเพิ่มยอดขายได้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯ  
ไม่ตอ้งมีการลงทุนเพิ่มเติมอีก และเป็นสินคา้ไลฟ์สไตล์ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั มีคนเล่นเกม
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการมองหาเกมท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ โดยราคาเร่ิมต้นของเคร่ืองเกมคอนโซล PlayStation  
ท่ีจ  าหน่ายอยู่มีราคาเฉล่ียตั้งแต่ 12,000 บาท ไปจนถึง 40,000 บาท และต่อไป COM7 จะไม่ได้ขายแต่เคร่ือง 



 

 

โอกาสจะขายแผ่นเกม ซ่ึงจดัจ าหน่ายโดย NGIN และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ก็มี ท าให้ร้าน Banana ครบวงจร 
สามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆ เขา้มา และนบัเป็นคร้ังแรกของ PlayStation  ท่ีเขา้มารุกตลาดเกมในร้านคา้ปลีก
ไอที โดยมี COM7 เป็นพนัธมิตรหลกัคนส าคญั จากปกติจะจ าหน่ายสินคา้กลุ่มดงักล่าวในร้านเกม  Stand 
Alone ทัว่ไป การร่วมมือกนัคร้ังน้ี จึงนบัเป็นผลดีทั้งสองฝ่าย ในการขยายตลาดและเติบโตอยา่งแข็งแกร่งใน
อนาคต” นายสุระกล่าว 

ทั้งน้ี Banana ยงัเอาใจคอเกมส์ จดัโปรสุดพิเศษ Gift Festival Sale!! PlayStation®4 ชุดสุดคุม้ เร่ิมจาก
ชุดท่ี 1 เม่ือซ้ือเคร่ืองเกมคอนโซล  PlayStation®4PRO ราคา 15,990 บาท รับฟรีทนัที เกม KNACK II และ 
Wireless Controller DUALSHOCK®4 ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 

12,000 บาท หรือใชค้ะแนนแลกรับสูงสุด 18% ส าหรับลูกคา้ทรู ช้อปครบทุก 100 บาท รับ 1 ทรูพอ้ยท์ทนัที 
สินคา้มีจ านวนจ ากดั รีบจบัจองเป็นเจา้ของก่อนสินคา้จะหมด  

ชุดท่ี  2 ฮอตไอเทม อย่าง PlayStation®4Slim 1TB ในราคาเพียง 12,990 บาท และชุดท่ี  3 เกม 
PlayStation®4FIFA 18 Bundle 500GB ราค า  12,490 ห รือ  PlayStation Hits Bundle 2 ราค า  11,990 บ าท 
พร้อมทั้งรับส่วนลดพิเศษ ส าหรับซ้ือหลากหลายเกมสุดฮิต และชุดสุดทา้ย สุดพิเศษกบั PlayStation®4PRO คู่
กบั VR ราคาเพียง 26,990 บาท พร้อมรับฟรี Wireless Controller DUALSHOCK®4 ทนัทีทุกชุด ตั้งแต่วนัน้ี – 
7 มกราคม 2561 ท่ีร้าน Banana ทุกสาขาทัว่ประเทศเท่านั้น  

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS 
คุณสารภี   สายะเวส  (จูน)      Tel. 02-022-6200  ต่อ 610, 081-854-8170  email : sarapee@irplus.in.th 
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