ข่ าวประชาสั มพันธ์
SYNNEX เผยแผนกลยุทธ์ ปี 62 บุกตลาดเกมมิ่ง
ผนึก 18 พันธมิตร จัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019 ” ยิง่ ใหญ่
บริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน) ในฐานะผู ้น าเข้าและจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า เทคโนโลยีช้ นั น าหลากหลาย
ประเภท ลุย ตลาดวงการเกมมิ่ ง จับ มื อ 18 พัน ธมิตรยัก ษ์ใหญ่ ไ อที จั ดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT
2019” การแข่ งขั น เกมออน ไลน์ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ห รื อ “PUBG” ใน ระดั บ อุ ดมศึ กษ าครั้ ง
ประวัติศาสตร์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
นางสาวสุ ธิดา มงคลสุ ธี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบริ ษัท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (Synnex) กล่าวถึงงาน
“SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” ว่ า จากแนวโน้ ม Gaming และ e-Sport ที่ เติ บ โตอย่างรวดเร็ ว และ
ต่อเนื่ องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งภายหลังจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เซ็นอนุมตั ิรับรองให้ e-Sport เป็ นชนิดกีฬาอย่าง
เป็ นทางการ ส่ งผลให้ห ลายภาคส่ ว นรวมถึ งภาคการศึ ก ษา หัน มาให้ค วามส าคัญ ในการผลิ ตบุ ค ลากร รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมอย่างจริ งจัง โดยข้อมูลจากสานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (ดีป้า) ระบุ ว่า ในปี 2562 ตลาดเกมภายในประเทศจะมี
อัตราการเติ บโตเพิ่ มขึ้น ราว 15% เที ยบจากปี 2561 ที่มีมูลค่ ารวมราว 20,000 ล้านบาท และจะเพิ่ มเป็ นมากกว่า 64,000 ล้านบาท
ภายในปี 2568
ดังนั้น Synnex ในฐานะผู ้น าเข้าและจัดจ าหน่ า ยสิ น ค้าเทคโนโลยี ช้ นั น า ได้เล็งเห็ น โอกาสที่ ดี ในการสนับ สนุ น นิ สิ ต
นักศึกษาทัว่ ประเทศให้ได้สัมผัสบรรยากาศ e-Sport ระดับประเทศ จึ งได้จบั มือค่ายเกมอย่าง PUBG และ 18 พันธมิตรชั้นนาทาง
ธุ รกิจ จัดงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019” ขึ้นเป็ นครั้ งแรกในประเทศไทยในระดับอุดมศึ กษา ซึ่ ง
นั บ เป็ นอี ก กลยุ ท ธ์ ใ นการรุ ก ตลาด GAMING & e-Sport ภายใต้ค อนเซ็ ป ต์ “GET CLOSER to GAMER” เพื่ อ ก้า วสู่ ก ารเป็ น
Professional e-Sport อย่างเต็มรู ปแบบ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เดินสายให้ความรู ้พร้อมรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่ วมแข่งขันจาก
มหาวิทยาลัย และเปิ ดรั บสมัครอย่างเป็ นทางการระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนิสิต นักศึกษาที่ มี
คุณสมบัติผ่านเข้าเกณฑ์ ได้รับสิ ทธิ์เข้าร่ วมแข่งขันเกม PUBG ในงาน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”
มากถึง 279 ทีม 74 มหาวิทยาลัย จากทั้งหมด 150 มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
สาหรั บ เส้น ทางการแข่ งขันของเหล่า เกมเมอร์ แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ประเภท Main University Teams หรื อ ที ม
ตัวแทนจากชมรม e-Sport ของแต่ละมหาวิทยาลัย จานวน 18 ทีม และประเภท Wild Card จานวน 261 ทีม ซึ่ งทั้งหมดจะถูกนามา
แบ่งสายและแข่งขันกันผ่าน Online Tournament ตลอดเดือนกุมภาพันธ์น้ ี จนเหลือ 16 ทีมสุ ดท้ายที่จะได้รับสิ ทธิ์เดินทางไปประชัน
ฝี มือการเป็ นสุ ดยอดเกมเมอร์ PUBG ในรอบ Final เพื่อร่ วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปลาย
เดือนมีนาคม 2562 ซึ่ งทั้ง 16 ทีมสุ ดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร้อมการดูแลค่าเดินทาง ที่พกั และอาหารตลอด
การแข่งขัน

โดยผูท้ ี่ชนะการแข่งขันอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท อันดับ 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000
บาท และ 20,000 ตามล าดับ พร้ อ มชุดคอมพิ วเตอร์ ที่ ร องรั บ การเล่ น เกม และงานมัล ติ มีเดี ยขั้น สู ง LEMEL – PUBG Certified
GAMING PC มูลค่าเครื่ องละ 66,900 บาท
นางสาวสุ ธิดา ยังกล่าวว่า สาหรับภาพรวมของ Synnex ในปี ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยคาดว่าในปี 2562 จะ
สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย 10-15% เทียบจากปี 2561 ที่ต้ งั เป้าเติบโตไว้ 37,500 ล้านบาท ก็สามารถเติบโตได้มากกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งการจัดงานในครั้งนี้ยงั ถือเป็ นโอกาสในการสร้างกระตุน้ ตลาดไอที และเกมมิ่งในภูมิภาค สร้างความเข้มแข็งของแบรนด์ให้
เป็ นที่ รู้จกั ในกลุ่มนักเล่นเกมมากขึ้น อีกทั้งยังตอกย้ าการเป็ นผูน้ าในการน าเข้า และจัดจาหน่ ายสิ น ค้าไอทีที่ตอบโจทย์ในทุก ไลฟ์
สไตล์ ที่มนั่ ใจได้กบั การบริ การก่อนและหลังการขายภายใต้สัญญลักษณ์ Trusted by Synnex
ทั้งนี้ ผู ้ที่ ส นใจสามารถร่ ว มเกาะติ ด บรรยากาศการแข่ งขัน “SYNNEX GAMING & ESPORT TOURNAMENT 2019”
ทัว ร์ น าเม้น ต์ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทยได้อ ย่า งใกล้ชิด ตั้งแต่ ว ัน นี้ เป็ นต้น ไป ผ่ านทางเว็บ ไซต์ www.synnex.co.th , เฟซบุ๊ ก
www.facebook.com/Synnexthailand/ หรื อโทร Synnex Care 1251
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