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อาร์ทีบีฯ ต่อยอดความส าเร็จแบรนด์ B&O รุกจบัมือ สตูดิโอเซเว่น 
เปิดตวันวตักรรมหูฟังและล าโพงพร้อมกนั 2 รุ่นใหม่ 

ลุยตลาด Premium Music มัน่ใจส้ินปียอดขายเพิม่ขึน้ 30% 
 
  อาร์ทีบีฯ ผู้น าเทรนด์หูฟังคุณภาพสูง ที่ก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ที่ ช่ืนชอบเสียงเพลงที่มี
รายละเอียดความคมชัดสูงพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย ด้วยการจับมือกับ สตูดิโอเซเว่น ภายใต้ บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด
(มหาชน) ผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของไทย เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมหูฟังและล าโพงพร้อมกัน 2 รุ่นใหม่ 
“Earset” และ “Beoplay P6” ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปท์ My Sound – My Space เพ่ือรุกสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของการฟัง
เพลงไปอีกขั้น หลังประสบความส าเร็จอย่างงดงามจากการเปิดตัว “B&O by Bang & Olufsen” เม่ือปีที่ผ่านมา และสร้าง
ยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว มั่นใจด้วยคุณภาพเสียงมาตรฐาน ผสมผสานกับการดีไซน์เรียบหรู ร่วมสมยัตามสไตล์เดนมาร์ก 
และช่องทางการจดัจ าหน่ายที่แข็งแกร่ง สินค้าใหม่ทั้งสองรุ่นสามารถเพิม่ยอดขายได้ไม่ต า่กว่า 30% ในส้ินปีนี ้ 
 ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จ ากัด  กล่าวถึงทิศทางการท าตลาด
อุปกรณ์เสริม หรือ โมบาย ไลฟ์สไตล ์(Mobile Lifestyle) ในไตรมาส 3 ว่า อาร์ทีบีฯ มีแผนต่อยอดขยายฐานคนรักเสียงเพลง
ใหค้รอบคลุมทุกเซ็กเมน้ตท่ี์ก าลงัเติบโตและเติมเต็มความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุมทุกระดบัยิ่งข้ึน ดว้ยการรุกต่อยอด
ความส าเร็จแบรนดเ์คร่ืองเสียงระดบัไฮเอนดจ์ากประเทศเดนมาร์ก “บี แอนด ์โอ” (B&O)  หรือ Bang & Olufsen ท่ีอาร์ ที บีฯ 
เพ่ิงเปิดเม่ือกลางปีท่ีผ่านมา และไดก้ระแสการตอบรับท่ีดีมากจากกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการฟังเพลงคุณภาพสูงและช่ืนชอบใน
ดีไซน์ท่ีก าลงัเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปีน้ี อาร์ทีบีฯ จึงไดจ้บัมือกบั สตูดิโอเซเว่น ภายใต ้บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกสินคา้ไอทีรายใหญ่ของไทยเปิดตวันวตักรรมหูฟังและล าโพง 2 รุ่นใหม่ล่าสุด Earset และ Beoplay P6 
เขา้มาท าตลาดเพ่ิมข้ึน  

“ส่ิงท่ียืนยนัถึงความส าเร็จของแบรนด์บี แอนด์ โอ (B&O) สะท้อนไดจ้ากยอดขายท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะ Beoplay E8 ส่งผลใหแ้บรนด ์บี แอนด ์โอ ในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัของคอเพลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว หลงัจาก
ท่ีเปิดตวัไดเ้พียง 1 ปีเท่านั้น โดยมียอดขายประมาณ 70 ลา้นบาท ประกอบกบัการท่ีอาร์ทีบีฯ มีความแข็งแกร่งของช่องทาง
การจ าหน่ายท่ีครอบคลุมและครบทุกพาร์ทเนอร์ โดยปัจจุบนัมีจุดจ าหน่าย 50 แห่ง และจะขยายเพ่ิมเป็น 70 แห่งในส้ินปีน้ี 
ตลอดจนแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ท่ีใหค้วามส าคญักบันวตักรรมหูฟังและล าโพงคุณภาพสูง ท่ีมาพร้อมการ
ออกแบบดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์มากข้ึน เพราะสะทอ้นเอกลกัษณ์ของผูใ้ชง้าน จึงเป็นปัจจยัให ้บี แอนด ์โอ(B&O) ไดรั้บการ
ตอบรับท่ีดีจากคอเพลงมาอยา่งต่อเน่ือง” 

ดร.บรรพต กล่าวเพ่ิมเติมถึงแนวทางการผลกัดนัแบรนด์บี แอนด์ โอ ในปีน้ีว่า อาร์ทีบีฯ จะเดินหนา้ขยายการรับรู้ 
ดว้ยการมุ่งสร้างใหผู้บ้ริโภคไดมี้ประสบการณ์กบัสินคา้ทั้งในแง่ของคุณภาพเสียง และวสัดุพรีเมียมท่ีใชม้ากข้ึน โดยการขยาย
พ้ืนท่ีกบัพาร์ทเนอร์ ท า shop in shop ของ บีแอนดโ์อใหม้ากข้ึน เพ่ือตอกย  ้าจุดเด่นของแบรนดแ์ละสินคา้ และในปีน้ีเราจะเพ่ิม



 

โปรดกัส์ไลน์ใหม่ๆ ท่ีบีแอนดโ์อมีอยู่ เพ่ือตอบสนองเทรนดข์องสมาร์ทโฮมท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่าง
มาก  

คุณวมิลมาลย์ วฒันสมบัต ิ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั อาร์ทีบี เทคโนโลย ี จ ากดั กล่าววา่ การเปิดตวั Earset 
และ Beoplay P6 ในคร้ังน้ี ถือเป็นการตอกย  ้าการออกแบบท่ีเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ของแบรนดบี์ แอนด ์ โอ 
(B&O) กบักลุ่มคนรักเสียงเพลงคุณภาพและหลงใหลในดีไซน ์ ไม่วา่จะเป็นการออกแบบของตวัสินคา้ หรือการส่ือสารทาง
การตลาดต่าง ๆ ช่วยต่อยอดความน่าหลงใหลของแบรนดใ์นกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึนอยา่งแน่นอน 

ส าหรับหูฟังรุ่น Earset เป็นหูฟังแบบไร้สายรุ่นท่ีมีความสวยงามคลาสสิคท่ีสุด เน่ืองจากไดแ้รงบนัดาลใจจากการ
ออกแบบหูฟังบีแอนดโ์อรุ่นแรกๆ ซ่ึงคือ Bang & Olufsen A8 ตั้งแต่ปี 2543 และไดพ้ฒันาต่อเน่ืองมาจนกระทัง่วนัน้ี บีแอนด์
โอ จึงน าดีไซนหู์ฟังท่ีเป็นตน้แบบหูฟังแบบเก่ียวหูท่ีเป็นอมตะ และร่วมสมยั มาใส่เทคโนโลยีไร้สายท่ีทนัสมยัท่ีสุด พร้อม
ดว้ยวสัดุเกรดพรีเมียม เพ่ือใหแ้ฟนพนัธ์ุแทต้วัจริงของบีแอนดโ์อ ไดส้มัผสัหูฟังดีไซนค์ลาสสิคท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอลได ้นอกจากหูฟัง Earset จะมาพร้อม Digital Equalizers ผา่นทาง แอพ็ฯ Beoplay แลว้ ยงั
สามารถคุยโทรศพัทแ์ละการควบคุมการเล่นเพลงไดอ้ยา่งง่ายดายตามตอ้งการ ขณะท่ีตวัหูฟังท่ีท าจาก Anodized Aluminium 
เพ่ิมความคลาสสิก และแขง็แกร่งไดอ้ยา่งลงตวั พร้อมกบัยางชนิดอ่อนนุ่มอยา่งดี เพ่ือใหส้วมใส่สบาย แบตเตอร่ีใชง้านได้
นาน 5 ชัว่โมง มีใหเ้ลือก 2 สี คือ สี White และ Graphite Brown ในราคา 12,900 บาท 

ส าหรับ Beoplay P6 เป็นล าโพงบลูทูธไร้สายท่ีไดรั้บการออกแบบอย่างพิถีพิถนัส าหรับคอเพลงท่ีหลงใหลในดีไซน์
และต้องการฟังเพลงในบ้านและยงัสามารถพกพาไปนอกบ้านไดอ้ย่างโดดเด่นทุกท่ีทุกเวลา ด้วยสไตล์การออกแบบท่ี
คลาสสิคแต่ยงัคงความทนัสมยัสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัล าโพงใด ๆ ทั้งยงัมาพร้อมกบั B&O Signature Sound ท่ีให้
รายละเอียดของเสียงทรงพลงัสุดคมชดัดว้ยก าลงัขบั 215 วตัต์ และเบสท่ีนุ่มนวลชดัใส พร้อมการออกแบบตะแกรงเสียงให้
สามารถขบัเสียงออกได ้360 องศา ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถไดย้ินเสียงเต็มท่ีไม่ว่าจะขา้งหนา้หรือขา้งหลงั ขณะท่ีตวัเคร่ืองผลิตจาก
วสัดุคุณภาพชั้นเยี่ยม โดยตวัล าโพงท าจากอะลูมีเนียม ใหค้วามสวยงามและแข็งแรงไปพร้อมกนั ส่วนสายห้ิวท าจากหนงัแท้
ใหค้วามเรียบหรู นอกจากน้ี Beoplay P6 ยงัมาพร้อมการออกแบบปุ่มกดท่ีใชเ้พียงสัมผสัเดียว แต่สามารถควบคุมล าโพงได้
อยา่งครบครัน ไม่วา่จะเป็น เล่น-หยุด เพลง รับ-วางสายโทรศพัท ์แถมยงัเรียกใชผู้ช่้วยเสียง Voice Assistant หรือฟังกช์ัน่ใหม่
อย่าง ToneTouch ท่ีเป็นการก าหนด Equalizer Preset ล่วงหน้าในปุ่มเดียว ท าให้เรียกใชง้านไดง่้าย โดยมาพร้อมแบตเตอร่ี
ส าหรับการใชง้านไร้สายไดย้าวนานถึง 16 ชัว่โมงต่อการชาร์จ 1 คร้ัง มีใหเ้ลือก 2 สี คือ Black และ Natural ในราคา 16,900 
บาท 

ด้านนางสาว ณัฐนันท์ กรีตกิรยศนันท์ รองประธานฝ่ายปฏิบัตกิาร บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั(มหาชน) กล่าวถึงความ
ร่วมมือคร้ังน้ีวา่ “COM7 เราคือ บริษทัท่ีท าธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ไอที & Gadget ภายใตช่ื้อ brand Banana & Studio 7 ซ่ึงมีสาขา
อยูท่ ัว่ประเทศ เราจะเห็นวา่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมามีการพฒันาเทคโนโลยีของสินคา้ไอที และ Gadget อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบั lifestyle ยคุ Digital โดยเฉพาะ Gadget ในหมวดของ Premium Music ท่ี COM7 เลง็เห็นถึงการพฒันาของ
เทคโนโลยี และรูปแบบของสินคา้ และการเติบโตของยอดขายอยา่งต่อเน่ือง และเพ่ือจะรองรับการขาย บริษทัฯ ไดท้ าการคดั



 

สรรช่องทาง และปรับรูปแบบร้านคา้ใหดู้ทนัสมยัและพรีเม่ียมมากข้ึน ทั้งร้านคา้ในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั หวัเมือง
ใหญ่ๆ โดยเฉพาะโลเคชัน่ส าคญัใจกลางกรุงเทพฯ อยา่งเช่นท่ีศูนยก์ารคา้เอม็ควอเทีย เป็นตน้ 

โดยคร้ังน้ีเป็นโอกาสท่ีดีท่ีไดร่้วมมือกบับริษทัอาร์ ที บี ซ่ึงเป็น Distributor ท่ีมีศกัยภาพ ในการพฒันาแบรนดต่์างๆ 
ใหป้ระสบความส าเร็จมาแลว้มากมาย และยงัเป็นคู่คา้ท่ีดีต่อกนัมาเกือบ 10 ปี  ซ่ึง 1 ในแบรนด ์ท่ีเติบโตเร็วมาก ในระยะ 1 ปี 
ท่ีผา่นมา กคื็อแบรนด ์B&O เพราะทั้งคุณภาพในดา้นของเสียง และวสัดุ รวมถึงดีไซนท่ี์เรียบง่าย โดดเด่นและร่วมสมยั และ
ยงัมีช่ือเสียงมายาวนานกวา่ 50 ปี จึงท าใหท้าง Com7 กบับริษทั อาร์ทีบีฯ มีความยินดี ในการเปิดตวัสินคา้สองรุ่นใหม่น้ี เพ่ือ
ส่งเสริมและต่อยอดความส าเร็จของบริษทั ภายใต ้ร้าน Studio7 ในการขายสินคา้ท่ีมีคุณภาพในระดบัพรีเมียมใหดี้ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 
 

############ 
ส่ือมวลชนสามารถสแกน QR Code เพือ่ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพนัธ์และรูปสินค้าได้ที่น่ี 

 

 
 
ตดิต่อที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ของ บมจ.คอมเซเว่น : IR PLUS  
คุณสารภี     สายะเวส  (จูน) Tel.  02-022-6200 ต่อ 610 , 081-854-8170   Email : sarapee@irplus.in.th 
คุณชนนาถ  ไตรทรัพย ์ (ฟ้า)  Tel. 02-022-6200 ต่อ 614 , 095-249-3666   Email : chonnanart@irplus.in.th 



 

 



 

 

 

 


