
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                  วนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 

COM7 ขยายแบรนด์ “BaNANA E-Quip” รับตลาดเกมมิง่โตกระฉูด 

ประเดมิงานแรกในบิ๊กอเีวนต์ Thailand Game Expo 2019  

 
COM7 เดินหน้าขยายตลาดเกมมิ่งในเมืองไทย เปิดตัว “BaNANA E-Quip” (บานานา อีควิบ) แบรนด์น้อง

ใหม่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ พบกันที่แรกในงาน Thailand Game Expo 2019    โชว์ความยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 

1,500 ตารางเมตร วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายนนี้ ควงพันธมิตรแบรนด์ช้ันน า มาเอาใจเหล่าเกมเมอร์กันตั้งแต่    

วันแรกที่ เปิดตัว และตั้ งเป้าปี 2562 เปิดร้านหลัก 5 สาขา และขยายพื้นที่ในส่วนหน่ึงของร้าน BaNANA อีกกว่า  

20 สาขา ทั่วทั้งประเทศ 

นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานบริหารผลิตภณัฑ์และการตลาดบริษทั  

คอมเซเวน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ COM7 เปิดเผยว่า BaNANA ผูน้ าการตลาดเร่ืองสินคา้ไอที และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “BaNANA  E-Quip” (บานานา อีควิบ) รุกตลาดเกมม่ิงใน

เมืองไทย ร่วมออกบูธในอีเวนต์ใหญ่  งาน Thailand Game Expo 2019 ณ  ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 100) ว ัน ท่ี  

30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562  บนพ้ืนท่ีกว่าคร่ึงของงาน หรือประมาณ 1,500 ตารางเมตร เอาใจเหล่านักเกมเมอร์

ดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ จากพนัธมิตรแบรนดด์งั และบริการท่ีดีท่ีสุดจาก COM7 โดยวางแผนการเปิดร้านหลกัไว ้5 สาขา 

และเป็นส่วนหน่ึงของร้าน BaNANA อีกกวา่ 20 สาขา ทัว่ประเทศ ภายในปี 2562 น้ี 

BaNANA E-Quip” (บานานา อีควิบ ) เน้นกลุ่มลูกค้า เป้ าหมายท่ีชอบเล่น เกม  ทุกเพศ  ทุกวัย  ตั้ งแต่ 

ผูท่ี้เล่นเกมเพ่ือผ่อนคลาย ไปจนถึง นักเล่นเกมจริงจงัเพ่ือการแข่งขนั eSports ซ่ึงทาง “BaNANA E-Quip” (บานานา 

อีควิบ) ไดร้วบรวมทุกอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส าหรับการเล่นเกมมาไวท่ี้น่ี ตั้งแต่ Gaming Notebook, DIY PC ไปจนถึง 

Gaming Console อยา่ง PlayStation และ Xbox และยงัรวม Gaming Mobile และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ไวอ้ยา่งครบครัน   

ส าหรับไฮไลทภ์ายในงาน Thailand Game Expo 2019 เหล่าเกมเมอร์จะไดพ้บกบัสินคา้เกมม่ิง ราคาพิเศษจาก 

“BaNANA E-Quip” ท่ีร่วมกบัพนัธมิตรแบรนดด์งัมากมาย ลดราคาสูงสุดถึง 50% มาใหเ้หล่านกัเล่นเกมไดร่้วมจบัจอง

เป็นเจา้ของ พร้อมบูธพิเศษจาก Gaming Notebook ยกัษใ์หญ่ในไทย ท่ีผนึกก าลงัมามอบประสบการณ์การเล่นเกมผ่าน

นวตักรรมใหม่สุดล ้า ให้คุณไดส้ัมผสัหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ Acer Predator, ASUS ROG, OMEN by HP, Legion 

by Lenovo และ MSI จึงขอเชิญเหล่าเกมเมอร์ร่วมทดสอบประสิทธิภาพ และทดลองการเล่นเกมได ้ภายใตพ้ื้นท่ีโซน 

“BaNANA E-Quip” และยงัมีกิจกรรมสุดพิเศษ การแข่งขนัเกมเพ่ือลุน้รับของรางวลัไดทุ้กวนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 นอกจากน้ี ส าหรับใครท่ีก าลงัมองหา Gaming Notebook ท่ีเล่นเกมไดอ้ย่างไหลล่ืน ทาง “BaNANA E-Quip” 

ยงัจดัขอ้เสนอท่ีเหนือกว่าใคร และโปรโมชัน่สุดพิเศษ “Everyday EarlyBird” โดยจะมี Gaming Notebook มาลดราคา

สูงสุดถึง 50% พิเศษจากทุกค่าย และเป็นสิทธิพิเศษส าหรับงานเปิดตวัแบรนด์  BaNANA E-Quip” เท่านั้น นอกจากน้ี 

ภายในงานยงัมีโปรโมชัน่ต่างๆ มากมาย และผอ่น 0% นานสูงสุดถึง 36 เดือน จากธนาคารท่ีร่วมรายการ  



 

 “COM7 เป็นผูน้ าร้านคา้ปลีกสินคา้ไอทีและสมาร์ทโฟน ปัจจุบนัมีสาขาภายใตก้ารบริหารของบริษทัฯ รวม 

646 สาขา การขยายแบรนด ์“BaNANA  E-Quip” (บานานา อีควิบ) เป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือโฟกสัตลาดเกมม่ิงอยา่งจริงจงัของ 

COM7 ซ่ึงเรามองวา่สินคา้กลุ่มเกมมีแนวโนม้การเติบโตสูง น่ีจึงเป็นโอกาสท่ีใหญ่มากของเรา” นางสาว ณฐันนัท ์กล่าว

ท้ิงทา้ย 

*************************************************************************** 

 

ข้อมูลสรุป 

บริษทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) หรือ COM7 เป็นผูน้ าร้านคา้ปลีกไอทีและสมาร์ทโฟนท่ีมีสาขาครอบคลุม

มากท่ีสุดในประเทศ ณ ส้ินไตรมาส 1/2562 มีสาขาภายใตก้ารบริหารของกลุ่มบริษทัฯ รวมจ านวน 662 สาขา ไดแ้ก่ 

BaNANA 208 สาขา, Studio7 100 สาขา, Kingkong Phone 103 สาขา, BKK 37 สาขา, TRUE Shop by com7 จ านวน 92 

สาขา, BaNANA Shopping (แฟรนไชส์) 59 สาขา, iCare 26 สาขา และ Brand Shop 37 สาขา เป็นอีกจุดแข็งส าคญั เพ่ือ

ต่อยอดการเติบโตในอนาคต  

 

ตดิต่อฝ่ายประชาสัมพนัธ์ IR PLUS  

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

คุณชนนาถ  ไตรทรัพย ์(ฟ้า) โทร: 02-022-6200 ต่อ 614, 095-249-3666  email : chonnanart@irplus.in.th          
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