Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: การเงิน-ลงทุน/Think Digi
วันที่: อังคาร 2 มิถุนายน 2563
ปีที่: 33
ฉบับที่: 11576
Col.Inch: 51.81 Ad Value: 82,896
หัวข้อข่าว: 'ซินเน็ค'ตั้งเป้ายึดที่1ตลาดเกมมิ่ง

รหัสข่าว: C-200602011047(2 มิ.ย. 63/05:43)

หน้า: 24(บนซ้าย), 22
PRValue (x3): 248,688

คลิป: สี่สี
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วิกฤติโควิด-19 หนุนยอดขายโต 5 เท่า
“ซินเน็ คฯ” ปั กหมุดตลาดเกมมิง จับมือพันธมิตรเข็นสินค ้าลงตลาดหลักพันรายการ ประเมินไตรมาส 3 ตลาดไอทีไทยเริมฟื น ปรับกลยุทธ์เน ้นตลาด
ั อุปกรณ์เครือข่าย สุขภาพ พร ้อมเสริมความแข็งแกร่งช่องทางขายปูทางทําเงินบนออนไลน์
โซลูชน
นางสาวสุธด
ิ า มงคลสุธ ี ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษ ัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จําก ัด มหาชน ดิสทริบวิ เตอร์เบอร์หนึงในกลุม
่ สินค้า
เทคโนโลยีในประเทศไทย กล่าวว่า แม้เกิดวิกฤติโควิด-19 ทว่าภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทยย ังคงเติบโตได้รอ
้ นแรง และสามารถ
สร้างสถิตส
ิ ง
ู สุดใหม่ได้อย่างต่อเนือง
โดยโอกาสทางการตลาดมาจากทังสินค ้าทีเกียวเนืองกับเกม หูฟัง เมาส์ คียบ
์ อร์ด เกมมิงโน ้ตบุค
๊ ฯลฯ ปี ทผ่
ี านมาไทยเป็ นประเทศทีอุตสาหกรรม
เกมมีอต
ั ราการเติบโตอยูใ่ นอันดับ 2 ของภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ รวมทังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มม
ี ล
ู ค่า 2.2 หมืนล ้านบาท เติบโต 13%
เฉพาะฮาร์ดแวร์มม
ี ล
ู ค่ากว่า 5 พันล ้านบาท
สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยระบุวา่ ปี ทผ่
ี านมาผู ้เล่นเกมในไทยมีอยูป
่ ระมาณ 27.8 ล ้านคน คิดเป็ น 41% ของประชากรทังประเทศ และมี
การคาดการณ์ไว ้ว่าตลาดรวมปี 2563 จะเติบโตอย่างต่อเนือง มูลค่ากว่า 2.7 หมืนล ้านบาท
สําหรับซินเน็ ค เริมเข ้าไปโฟกัสตลาดเกมอย่างจริงจังตังแต่ปี 2562 กระทังปี นเดิ
ี นหน ้าขยายพอร์ทโฟลิโอสินค ้ารวมถึงพันธมิตรผู ้ผลิต ล่าสุดได ้รับ
ิ ค ้าเกมมิง
การแต่งตังให ้เป็ นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์เกมมิงแบรนด์เรเซอร์(Razer) อย่างเป็ นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทย รวมปั จจุบน
ั มีสน
เกียร์และเกมมิงโน ้ตบุค
๊ วางจําหน่ายกว่า 1 พันรายการ
บริษ ัทตงเป
ั ้ าไว้วา
่ ปี นียอดขายทีมาจากสินค้ากลุม
่ เกมมิงจะทําได้ไม่นอ
้ ยกว่า 3,000 ล้านบาท จากปี ก่อนหน้า 2,500 ล้านบาท พร้อม
ครองส่วนแบ่งการตลาดอ ันด ับ 1 กลุม
่ สินค้าเกมมิงเกียร์และโน้ตบุค
๊ เกมมิงในประเทศไทยได้ตอ
่ เนือง
“สินค ้าเกมมิงเติบโตได ้ดีสวนทางกับวิกฤติ เฉพาะเดือนเม.ย.ปี นเที
ี ยบกับปี กอ
่ นหน ้า ยอดขายของเราเติบโตถึง 5 เท่า จากความต ้องการซือสินค ้า
เพือนํ าไปเล่นเมือต ้องเก็บตัวอยูบ
่ ้าน เกมนับเป็ นตลาดทีใหญ่มาก ยอดขายเติบโตได ้มากกว่า 20% ทุกปี ”
้ ากขึน มีการจ ับจ่าย
เธอกล่าวต่อว่า โควิด-19 เข้ามาเปลียนวิถช
ี วี ต
ิ และการทํางาน เกิดเป็นนิวนอร์มอลทีมีการนําเทคโนโลยีมาใชม
ํ หร ับการ
สินค้าไอทีทมากขึ
ี
น โดยกลุม
่ สินค้าทีเติบโตมากขึนช่วงโควิดประกอบด้วย อุปกรณ์เกม อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ตอ
่ เชือมสา
ประชุมออนไลน์ สมาร์ทโฟนราคา 2.9-6 พ ันบาท รวมถึงโน้ตบุค
๊ ส่วนทียอดลดลงคือ สินค้าทีเกียวก ับการท่องเทียวเช่น เมโมรีการ์ด
ํ หร ับโปรเจ็ค
แฟลชไดรฟ์ แกดเจ็ทราคาแพงทีต้องเข้ามาเลือกชมภายในร้าน เครืองพิมพ์ขนาดกลาง และสินค้าสา

ธปท."อัตราแลกเปลียน"กลาง 31.734 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.098 บาท/ดอลลาร์)
ธปท."อัตราแลกเปลียน"กลาง 35.7180 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0647 บาท/ยูโร)
'สมคิด' ซัดศึกใน พปชร.น่าเสียดาย ควรเอาพลังไปช่วยประเทศ



