ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ซินเน็คฯ ไม่ กงั วล ปัจจัยหัวเว่ ย กับสหรัฐฯ
โชว์ จุดแข็ง เป็ นดิสทริบิวเตอร์ ไอทีครบทุกแบรนด์ ช้ันนำ พร้ อมกำรให้ บริกำรหลังกำรขำยครบวงจร
เตรียมส่ งสินค้ ำใหม่ ประสิทธิภำพสู งสู่ ตลำดต่อเนื่อง
นำงสำวสุ ธิดำ มงคลสุ ธี ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรื อ SYNEX ผูน้ าธุรกิ จ
ไอที รายใหญ่ ข องประเทศไทย เปิ ดเผยว่า บริ ษทั ฯ ไม่ กังวล จากกรณี ข่ าวรั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กากับ แบรนด์หัวเว่ย ในขณะที่ ทาง
หัวเว่ยเองก็ได้ออกแถลงการณ์สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคแล้ว และสิ นค้าที่ซินเน็คฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ายในปั จจุบนั มีมากกว่า
60 แบรนด์ ครอบคลุมไปถึงสมาร์ ทโฟนแบรนด์ ช้ นั นาในตลาด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าตามความต้องการ และเหมาะ
กับไลฟ์ สไตล์ของตนเองได้ ประกอบกับบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มสิ นค้าไฮมาร์ จิ้น และเตรี ยมเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่สู่ตลาดอีกหลายรุ่ น จึงมองว่า
ปั จจัยดังกล่าวนี้ไม่กระทบภาพรวมธุรกิจของซินเน็คฯ
จากกรณี การน าเสนอข่าวของสานักข่าวรอยเตอร์ ระหว่างหัวเว่ย และรัฐบาลสหรั ฐฯ เกี่ ยวกับกูเกิ ลที่ กาลังเป็ นที่ สนใจ
ไปทัว่ โลก ตอนนี้ เป็ นที่แน่ชดั แล้วว่า แทบไม่ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค โดยโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยทุกรุ่ นในปั จจุบนั ยังคงได้รับการ
ให้ บ ริ ก ารอัพ เดทซอฟท์ แ วร์ ด้านความปลอดภัย และบริ ก ารหลังการขาย รวมถึ ง การใช้ง าน Android และบริ ก ารของ Google
อาทิ Play Store, Gmail และ YouTube ได้ตามปกติ ตลอดอายุการใช้งาน ด้านหัวเว่ยเองก็ได้ออกแถลงการณ์ ให้ค วามเชื่ อมัน่ กับ
ผูบ้ ริ โภคแล้วว่า หัวเว่ยได้เป็ นส่ วนสาคัญในพัฒนาการและการเติบโตของแอนดรอยด์ทวั่ โลก และในฐานะที่เป็ นพันธมิตรรายหลัก
ของแอนดรอยด์ในระดับโลก ได้ร่วมทางานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์ มโอเพ่นซอร์ ซของพันธมิตรทัว่ โลกเพื่อพัฒนาอีโคซิ สเต็มที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ต่อผูใ้ ช้และต่ออุตสาหกรรมนี้
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สิ นค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของซิ นเน็คฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ กลุ่มสิ นค้าประเภท
อุปกรณ์ สื่อสาร สิ นค้ากลุ่มคอมเมอร์ เชี ยล และบริ ษทั ฯ ยังได้เพิ่มสิ นค้าไฮมาร์ จิ้นเข้าเสริ มพอร์ ต ทั้งกลุ่ม Gaming, Cloud service,
Security และ IoT (Internet of Things) ตลอดจนเตรี ยมนาสิ นค้าประสิ ทธิ ภาพสู งรุ่ นใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ องไม่ว่าจะเป็ น
ดี เจไอ OSMO ACTION เลอเมล พี ซี รุ่ น ไฮเอนด์ส าหรั บ เกมเมอร์ เอซุ สโน้ต บุ๊ ค ซี รีย ส์ ROG ZEPHYRUS S ส าหรั บ เล่ น เกมส์
ที่ บ างที่ สุด ในโลก ซี พี ยู เอเอ็ม ดี เจเนอเรชั่น ใหม่ Ryzen 3000 และ Micro SD Card แซนดิ ส ความจุ สูงที่ สุด ในโลก ขนาด 1TB
สนับสนุนเป้ าหมายรายได้ปี 2562 เติบโตไม่ต่ากว่า 15%
ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคสามารถรับการบริ การหลังการขายครบวงจรผ่านศูนย์บริ การซิ นเน็คฯ ได้ทุกสาขาทัว่ ประเทศ และยังมีบริ การ
เสริ ม พิ เศษส าหรั บ สมาร์ ท โฟน “Premium Service” รั บ เครื่ อ งใช้ง านฟรี ร ะหว่างรอซ่ อ มให้ อุ่ น ใจภายใต้สัญ ลัก ษณ์ รับ ประกัน
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