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COM7 ยิม้รับอานิสงส์เปิดตวั iPhone 3 รุ่นใหม่ 

 

มาตามค าเรียกร้อง !!! ส าหรับการเปิดตัว iPhone XS , iPhone XS Max และ iPhone XR ซ่ึงวางจ าหน่าย 

วันแรกในประเทศไทยแล้ว “สุระ คณิตทวีกุล” แม่ทัพใหญ่ COM7 เผย บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในฐานะตัวแทน

จ าหน่ายรายใหญ่ของ Apple หนุนยอดขายโค้งสุดท้ายของปีเข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ันธุรกิจให้คึกคัก แล้วพบกันได้ที่ ร้าน 

Studio 7 และร้าน BaNANA รวมเกือบ 300 สาขาทั่วประเทศ ที่มาพร้อมกบัโปรโมช่ันสุดคุ้ม แถมรับเทรนด์อีคอมเมร์ิซ

ด้วยช่องทางออนไลน์ Bananastore.com ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง  

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) หรือ COM7 ผูป้ระกอบ

ธุรกิจน าเขา้และคา้ส่งสินคา้ไอที รวมทั้งธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ไอทีรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผูป้ระกอบการคา้

ปลีกรายใหญ่ท่ีสุดของ Apple  ด้วยปริมาณสาขา และ การบริการท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทยทั่วทุกภาค 

เปิดเผยถึง การเปิดตวั iPhone ท่ีล  ้ าสมยัท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา ของ iPhone XS, iPhone XS Max และ iPhone XR ซ่ึงวาง

จ าหน่ายวนัแรกในประเทศไทยวนัน้ี (เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561) โดย COM7 พร้อมจ าหน่ายสินคา้ให้กบัสาวก Apple 

ทัว่ประเทศ ผ่านร้าน Studio 7 จ านวนเกือบ 100 สาขา และท่ี BaNANA อีกจ านวนเกือบ 180 สาขา นับเป็นตัวแทน

จ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง Apple ท่ีมีจ านวนสาขามากท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีสามารถซ้ือสินคา้ไดโ้ดยตรงกบั Apple พร้อม

กนัน้ีทางบริษทัไดเ้ตรียมขอ้เสนอพิเศษและอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิด เสริมดว้ยช่องทางการจ าหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์

Bananastore.com เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด  

ทั้งน้ี ในช่วงไตรมาส 4/2561 จะเป็นช่วงไฮซีซัน่ของธุรกิจ มีการเปิดตวัสินคา้รุ่นใหม่ออกมาวางจ าหน่ายอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และ iPhone ท่ีบริษทัฯ เป็นหน่ึงผูน้ าในตลาด คาดวา่ จะส่งเสริมใหย้อดขายของ COM7 

ในช่วงโคง้สุดทา้ยของปีใหโ้ดดเด่น สนบัสนุนตลาดอุปกรณ์เสริมใหมี้โอกาสเติบโต และมีสินคา้ใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนอีก

ดว้ย  

การเปิดตวั iPhone รุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่นในคร้ังน้ี อดัแน่นไปดว้ยเทคโนโลยี เพราะทุกอย่างลว้นมีความล ้าหน้า 

iPhone Xs ขนาด 5.8 น้ิว และ iPhone Xs Max ขนาด 6.5 น้ิว ท่ีมาพร้อมจอภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดและคมชัดท่ีสุด รวมทั้ ง 

แบตเตอร่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมาใน iPhone เช่นกนั , ระบบกลอ้งคู่ท่ีดียิ่งข้ึนและเร็วยิ่งข้ึน พร้อมคุณสมบติัสุดล ้าดา้น

การถ่ายรูปและวิดีโอ, ชิพ A12 Bionic ซ่ึงเป็นชิพแบบ 7 นาโนเมตรตวัแรกในสมาร์ทโฟน พร้อม Neural Engine เจเนอ

เรชัน่ถดัไป, Face ID ท่ีเร็วข้ึน, เสียงสเตอริโอท่ีใหมิ้ติเสียงกวา้งข้ึน และมาพร้อมซิมคู่เป็นคร้ังแรกส าหรับ iPhone โดย

ใช ้Nano-SIM และ eSIM แบบดิจิตอล จะมีจ าหน่ายในรุ่นความจุ 64GB, 256GB และ 512GB ในสีเทาสเปซเกรย ์สีเงิน 

และสีทองใหม่  

 

 



 

iPhone XR ท่ีมีความโดดเด่นไม่แพก้นั ดว้ยจอภาพ Liquid Retina แบบใหม่หมดขนาด 6.1 น้ิว ซ่ึงเป็น LCD ท่ี

ล  ้ าสมยัท่ีสุดในอุตสาหกรรม พร้อมการออกแบบแบ็คไลท์สุดล ้ าท่ีท าให้หน้าจอขยายออกไปไดจ้นสุดมุม ท่ีพร้อม

จ าหน่ายในรุ่นความจุ 64GB, 128 GB และ 256GB มีให้เลือกถึง 6 สี 6 แบบ ทั้งสีขาว ด า น ้ าเงิน เหลือง ส้มคอรัล และ

แดง (PRODUCT)RED ท่ียงัช่วยบริจาคเงินเพ่ือการกศุล  

ส าหรับราคาเปิดตวัอย่างเป็นทางการ iPhone XS เร่ิมต้นกนัท่ี 39,900 บาท , iPhone XS Max ราคาเร่ิมตน้ท่ี 

43,900 และ iPhone XR เร่ิมตน้ท่ี 29,900 บาท 
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