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วันที่ 19 มิถุนายน 2561
อาร์ ทีบีฯ ต่ อยอดความสาเร็จแบรนด์ B&O รุ กจับมือ สตูดิโอเซเว่ น
เปิ ดตัวนวัตกรรมหูฟังและลาโพงพร้ อมกัน 2 รุ่ นใหม่
ลุยตลาด Premium Music มัน่ ใจสิ้นปี ยอดขายเพิม่ ขึน้ 30%

อาร์ ที บี ฯ ผู้ น าเทรนด์ หู ฟั งคุ ณ ภาพสู ง ที่ ก าลังขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น อย่ างรวดเร็ ว ในกลุ่ ม ผู้ ที่ ชื่น ชอบเสี ยงเพลงที่ มี
รายละเอียดความคมชัดสู งพร้ อมดีไซน์ ที่โดดเด่ นทันสมัย ด้ วยการจับมื อกับ สตูดิโอเซเว่ น ภายใต้ บริ ษัท คอมเซเว่ น จากัด
(มหาชน) ผู้ประกอบการค้ าปลีกสิ นค้ าไอทีรายใหญ่ ของไทย เปิ ดตัวสุ ดยอดนวัตกรรมหู ฟังและลาโพงพร้ อมกัน 2 รุ่ นใหม่
“Earset” และ “Beoplay P6” ที่มาพร้ อมกับคอนเซ็ ปท์ My Sound – My Space เพื่ อรุ กสร้ างปรากฎการณ์ ใหม่ ของการฟั ง
เพลงไปอีกขั้น หลังประสบความสาเร็ จอย่ างงดงามจากการเปิ ดตัว “B&O by Bang & Olufsen” เมื่ อปี ที่ผ่านมา และสร้ าง
ยอดขายเติบโตอย่ างรวดเร็ ว มั่นใจด้ วยคุณภาพเสี ยงมาตรฐาน ผสมผสานกับการดีไซน์ เรียบหรู ร่ วมสมัยตามสไตล์ เดนมาร์ ก
และช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่แข็งแกร่ ง สิ นค้ าใหม่ ท้ งั สองรุ่ นสามารถเพิม่ ยอดขายได้ ไม่ ตา่ กว่ า 30% ในสิ้นปี นี้
ดร.บรรพต วั ฒ นสมบั ติ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จ ากั ด กล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางการท าตลาด
อุปกรณ์เสริ ม หรื อ โมบาย ไลฟ์ สไตล์ (Mobile Lifestyle) ในไตรมาส 3 ว่า อาร์ ทีบีฯ มีแผนต่อยอดขยายฐานคนรักเสี ยงเพลง
ให้ครอบคลุมทุกเซ็กเม้นต์ที่กาลังเติบโตและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับยิง่ ขึ้น ด้วยการรุ กต่อยอด
ความสาเร็ จแบรนด์เครื่ องเสี ยงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์ก “บี แอนด์ โอ” (B&O) หรื อ Bang & Olufsen ที่อาร์ ที บีฯ
เพิ่งเปิ ดเมื่อกลางปี ที่ผ่านมา และได้กระแสการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการฟั งเพลงคุณภาพสู งและชื่ นชอบใน
ดีไซน์ที่กาลังเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ในปี นี้ อาร์ ทีบีฯ จึ งได้จบั มือกับ สตูดิโอเซเว่น ภายใต้ บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกสิ นค้าไอทีรายใหญ่ของไทยเปิ ดตัวนวัตกรรมหู ฟังและลาโพง 2 รุ่ นใหม่ล่าสุ ด Earset และ Beoplay P6
เข้ามาทาตลาดเพิ่มขึ้น
“สิ่ งที่ ยืนยันถึ งความส าเร็ จของแบรนด์บี แอนด์ โอ (B&O) สะท้อนได้จากยอดขายที่ มีการเติ บโตอย่างต่ อ เนื่ อง
โดยเฉพาะ Beoplay E8 ส่ งผลให้แบรนด์ บี แอนด์ โอ ในประเทศไทยเป็ นที่รู้จกั ของคอเพลงและเติบโตอย่างรวดเร็ ว หลังจาก
ที่เปิ ดตัวได้เพียง 1 ปี เท่านั้น โดยมียอดขายประมาณ 70 ล้านบาท ประกอบกับการที่ อาร์ ทีบีฯ มีความแข็งแกร่ งของช่ องทาง
การจาหน่ ายที่ ครอบคลุมและครบทุกพาร์ ทเนอร์ โดยปั จจุบนั มีจุดจาหน่ าย 50 แห่ ง และจะขยายเพิ่มเป็ น 70 แห่ งในสิ้ นปี นี้
ตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่ที่ให้ความสาคัญกับนวัตกรรมหู ฟังและลาโพงคุณภาพสู ง ที่มาพร้อมการ
ออกแบบดีไซน์ที่เป็ นเอกลักษณ์มากขึ้น เพราะสะท้อนเอกลักษณ์ของผูใ้ ช้งาน จึงเป็ นปั จจัยให้ บี แอนด์ โอ(B&O) ได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากคอเพลงมาอย่างต่อเนื่อง”
ดร.บรรพต กล่าวเพิ่มเติ มถึงแนวทางการผลักดันแบรนด์บี แอนด์ โอ ในปี นี้ ว่า อาร์ ทีบีฯ จะเดินหน้าขยายการรับรู ้
ด้วยการมุ่งสร้างให้ผบู ้ ริ โภคได้มีประสบการณ์กบั สิ นค้าทั้งในแง่ของคุณภาพเสี ยง และวัสดุพรี เมียมที่ใช้มากขึ้น โดยการขยาย
พื้นที่กบั พาร์ทเนอร์ ทา shop in shop ของ บีแอนด์โอให้มากขึ้น เพื่อตอกย้าจุดเด่นของแบรนด์และสิ นค้า และในปี นี้เราจะเพิ่ม

โปรดักส์ไลน์ใหม่ๆ ที่บีแอนด์โอมีอยู่ เพื่อตอบสนองเทรนด์ของสมาร์ ทโฮมที่กาลังได้รับความนิ ยมในต่างประเทศเป็ นอย่าง
มาก
คุณวิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด บริษทั อาร์ ทีบี เทคโนโลยี จากัด กล่าวว่า การเปิ ดตัว Earset
และ Beoplay P6 ในครั้งนี้ ถือเป็ นการตอกย้าการออกแบบที่เข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค ของแบรนด์บี แอนด์ โอ
(B&O) กับกลุ่มคนรักเสี ยงเพลงคุณภาพและหลงใหลในดีไซน์ ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบของตัวสิ นค้า หรื อการสื่ อสารทาง
การตลาดต่าง ๆ ช่วยต่อยอดความน่าหลงใหลของแบรนด์ในกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากขึ้นอย่างแน่นอน
สาหรับหูฟังรุ่ น Earset เป็ นหูฟังแบบไร้สายรุ่ นที่มีความสวยงามคลาสสิ คที่สุด เนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากการ
ออกแบบหูฟังบีแอนด์โอรุ่ นแรกๆ ซึ่ งคือ Bang & Olufsen A8 ตั้งแต่ปี 2543 และได้พฒั นาต่อเนื่องมาจนกระทัง่ วันนี้ บีแอนด์
โอ จึงนาดีไซน์หูฟังที่เป็ นต้นแบบหูฟังแบบเกี่ยวหูที่เป็ นอมตะ และร่ วมสมัย มาใส่ เทคโนโลยีไร้สายที่ทนั สมัยที่สุด พร้อม
ด้วยวัสดุเกรดพรี เมียม เพื่อให้แฟนพันธุ์แท้ตวั จริ งของบีแอนด์โอ ได้สมั ผัสหูฟังดีไซน์คลาสสิ คที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิตอลได้ นอกจากหูฟัง Earset จะมาพร้อม Digital Equalizers ผ่านทาง แอ็พฯ Beoplay แล้ว ยัง
สามารถคุยโทรศัพท์และการควบคุมการเล่นเพลงได้อย่างง่ายดายตามต้องการ ขณะที่ตวั หูฟังที่ทาจาก Anodized Aluminium
เพิ่มความคลาสสิ ก และแข็งแกร่ งได้อย่างลงตัว พร้อมกับยางชนิดอ่อนนุ่มอย่างดี เพื่อให้สวมใส่ สบาย แบตเตอรี่ ใช้งานได้
นาน 5 ชัว่ โมง มีให้เลือก 2 สี คือ สี White และ Graphite Brown ในราคา 12,900 บาท
สาหรับ Beoplay P6 เป็ นลาโพงบลูทูธไร้สายที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนั สาหรับคอเพลงที่หลงใหลในดีไซน์
และต้องการฟั งเพลงในบ้านและยังสามารถพกพาไปนอกบ้านได้อย่างโดดเด่ นทุ กที่ ทุ กเวลา ด้วยสไตล์การออกแบบที่
คลาสสิ คแต่ยงั คงความทันสมัยสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับลาโพงใด ๆ ทั้งยังมาพร้อมกับ B&O Signature Sound ที่ ให้
รายละเอียดของเสี ยงทรงพลังสุ ดคมชัดด้วยกาลังขับ 215 วัตต์ และเบสที่นุ่มนวลชัดใส พร้อมการออกแบบตะแกรงเสี ยงให้
สามารถขับเสี ยงออกได้ 360 องศา ทาให้ผใู ้ ช้สามารถได้ยินเสี ยงเต็มที่ไม่ว่าจะข้างหน้าหรื อข้างหลัง ขณะที่ตวั เครื่ องผลิตจาก
วัสดุคุณภาพชั้นเยี่ยม โดยตัวลาโพงทาจากอะลูมีเนี ยม ให้ความสวยงามและแข็งแรงไปพร้อมกัน ส่ วนสายหิ้ วทาจากหนังแท้
ให้ความเรี ยบหรู นอกจากนี้ Beoplay P6 ยังมาพร้อมการออกแบบปุ่ มกดที่ใช้เพียงสัมผัสเดี ยว แต่สามารถควบคุมลาโพงได้
อย่างครบครัน ไม่วา่ จะเป็ น เล่น-หยุด เพลง รับ-วางสายโทรศัพท์ แถมยังเรี ยกใช้ผชู ้ ่วยเสี ยง Voice Assistant หรื อฟังก์ชนั่ ใหม่
อย่าง ToneTouch ที่ เป็ นการกาหนด Equalizer Preset ล่วงหน้าในปุ่ มเดี ยว ทาให้เรี ยกใช้งานได้ง่าย โดยมาพร้อมแบตเตอรี่
สาหรับการใช้งานไร้สายได้ยาวนานถึง 16 ชัว่ โมงต่อการชาร์ จ 1 ครั้ง มีให้เลือก 2 สี คือ Black และ Natural ในราคา 16,900
บาท
ด้ านนางสาว ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ รองประธานฝ่ ายปฏิบัตกิ าร บริษทั คอมเซเว่ น จากัด(มหาชน) กล่าวถึงความ
ร่ วมมือครั้งนี้วา่ “COM7 เราคือ บริ ษทั ที่ทาธุรกิจค้าปลีกสิ นค้าไอที & Gadget ภายใต้ชื่อ brand Banana & Studio 7 ซึ่ งมีสาขา
อยูท่ วั่ ประเทศ เราจะเห็นว่าในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมามีการพัฒนาเทคโนโลยีของสิ นค้าไอที และ Gadget อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับ lifestyle ยุค Digital โดยเฉพาะ Gadget ในหมวดของ Premium Music ที่ COM7 เล็งเห็นถึงการพัฒนาของ
เทคโนโลยี และรู ปแบบของสิ นค้า และการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อจะรองรับการขาย บริ ษทั ฯ ได้ทาการคัด

สรรช่องทาง และปรับรู ปแบบร้านค้าให้ดูทนั สมัยและพรี เมี่ยมมากขึ้น ทั้งร้านค้าในกรุ งเทพฯ และในต่างจังหวัด หัวเมือง
ใหญ่ๆ โดยเฉพาะโลเคชัน่ สาคัญใจกลางกรุ งเทพฯ อย่างเช่นที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทีย เป็ นต้น
โดยครั้งนี้เป็ นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมมือกับบริ ษทั อาร์ ที บี ซึ่ งเป็ น Distributor ที่มีศกั ยภาพ ในการพัฒนาแบรนด์ต่างๆ
ให้ประสบความสาเร็ จมาแล้วมากมาย และยังเป็ นคู่คา้ ที่ดีต่อกันมาเกือบ 10 ปี ซึ่ ง 1 ในแบรนด์ ที่เติบโตเร็ วมาก ในระยะ 1 ปี
ที่ผา่ นมา ก็คือแบรนด์ B&O เพราะทั้งคุณภาพในด้านของเสี ยง และวัสดุ รวมถึงดีไซน์ที่เรี ยบง่าย โดดเด่นและร่ วมสมัย และ
ยังมีชื่อเสี ยงมายาวนานกว่า 50 ปี จึงทาให้ทาง Com7 กับบริ ษทั อาร์ทีบีฯ มีความยินดี ในการเปิ ดตัวสิ นค้าสองรุ่ นใหม่น้ ี เพื่อ
ส่ งเสริ มและต่อยอดความสาเร็ จของบริ ษทั ภายใต้ ร้าน Studio7 ในการขายสิ นค้าที่มีคุณภาพในระดับพรี เมียมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

############
สื่อมวลชนสามารถสแกน QR Code เพือ่ ดาวน์ โหลดข่ าวประชาสัมพันธ์ และรูปสินค้ าได้ ที่นี่

ติดต่ อที่ปรึกษาด้ านนักลงทุนสั มพันธ์ ของ บมจ.คอมเซเว่ น : IR PLUS
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610 , 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th
คุณชนนาถ ไตรทรัพย์ (ฟ้า) Tel. 02-022-6200 ต่อ 614 , 095-249-3666 Email : chonnanart@irplus.in.th

