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ซินเน็คฯ จับมือ Razer แบรนด์ไลฟ์ สไตล์เกมมิ่งระดับโลก
พร้อมวางเป้ าหมายสู่การเป็ นเบอร์หนึ่ง ยึดครองส่วนแบ่งทางการตลาดอุปกรณ์เกมมิ่งในเมืองไทย
นับเป็ น การจับมื อครัง้ ยิ่งใหญ่ ในวงการเกมมิ่ ง เมื่ อสองผูน้ าประกาศผนึ กกาลังกัน "Razer" แบรนด์ไลฟ์
สไตล์เกมมิ่ งชั้น นาระดับโลก ประกาศให้ "ซิ นเน็ ค" ดิ สทริบิวเตอร์ไอทีอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย เป็ น ตัวแทน
จาหน่ ายอย่างเป็ นทางการ ด้วยความเชื่ อ มั่น ในช่ อ งทางการขายและบริการที่มี คุณ ภาพ ผนวกกับ ผลิต ภัณ ฑ์
คุณภาพยอดเยี่ยมจาก Razer จะสามารถต่อยอดกระแสเกมมิ่ง และ วงการอี-สปอร์ตในไทยให้รอ้ นแรงกว่าเคย
คุณ สุ ธิ ดา มงคลสุ ธี ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริหาร บริษั ท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หรือ SYNEX ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายสินค้าไอทีชนั้ นาระดับโลกหลากหลายประเภท กล่าวว่า ซินเน็คฯ ได้รบั การ
แต่ง ตั้งเป็ น ตัวแทนจ าหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ “Razer" แบรนด์ดัง ระดับ โลกในครัง้ นี ้ เรามี ความยิน ดีเป็ น อย่างยิ่ง ที่ได้
ร่วมมือกันเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในตลาดที่กาลังเติบโตในประเทศไทยมากขึน้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในประเทศไทยที่ตอ้ งการอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ท่ีลา้ สมัย และมีคณ
ุ ภาพ ด้วยจุดแข็ง ซินเน็คฯ มีแบรนด์ท่ีจดั จาหน่าย
ครอบคลุมกว่า 60 แบรนด์ชนั้ นาทั่วโลก และมีฐานลูกค้าซึ่งเป็ นดีลเลอร์กว่า 6,000 ราย มีศูนย์บริการกว่า 60 แห่ง
ทั่วประเทศ การัน ตีค วามเชื่ อ มั่น ระดับ โลกทั้งในด้านช่ อ งทางการขายและการบริก ารหลังการขายภายใต้ต รา
สัญลักษณ์ “Trusted by Synnex”
โดย Razer ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์เกมมิ่งประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาดเอาใจเหล่าเกมเมอร์อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์ สไตล์ของนักเล่นเกมทุกระดับตัง้ แต่มือสมัครเล่นไปจนถึงระดับมืออาชีพ
นาเสนออุปกรณ์การเล่นเกมอย่างครบวงจร ตัง้ แต่อปุ กรณ์ต่อพ่วงเกมที่ได้รบั รางวัล อุปกรณ์เสริมสาหรับนักเล่นเกม
และอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การจับมือเป็ นพันธมิตรกันของ “Razer” และ “ซินเน็คฯ” จึงจะ
ขยายความนิยมของเกมและกีฬาอี-สปอร์ตในประเทศไทยให้มากขึน้ กว่าที่เคย
คุณวิลเลี่ยม ไซ รองประธานฝ่ ายขายและการตลาด จาก Razer เผยว่า “ในฐานะแบรนด์ไลฟ์ สไตล์
เกมมิ่งชัน้ นาระดับโลกด้านเทคโนโลยีอปุ กรณ์เกมมิ่ง Razer ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้าง
ประสบการณ์การเล่นเกมรูปแบบใหม่ ที่ลา้ สมัยให้กบั เหล่าเกมเมอร์ เมื่อมองภาพรวมของตลาดเกมในประเทศไทย
ที่มีทิศทางการเติบโตที่สูงมาก เราจึงมองเห็นศักยภาพความเป็ นไปได้ท่ีจะผลักดันต่อยอดการเติบโตของตลาดเกม
ในประเทศไทยให้พฒ
ั นายิ่งขึน้ กว่าเดิม ด้วยการแนะนาอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงที่ทนั สมัยของเรา และเราเชื่อมั่นใน
ตัว “ซินเน็คฯ” ดิสทริบิวเตอร์ดา้ นไอทีอนั ดับหนึ่งของประเทศไทย

ทัง้ นี ้ ในปี ท่ีผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมทัง้ ในส่วนซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั่วโลกมีมลู ค่าตลาดสูงถึง
4.6 ล้านล้านบาท ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าตลาด 1.4 แสนล้านบาท โดยประเทศไทยมีอัตรา
การเติบโตอยู่ในอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีมลู ค่าตลาดอยู่ท่ี 2.2 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต
13% จากปี ท่ีผ่าน จากข้อมูลของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ระบุว่า มีจานวนคนเล่นเกมในประเทศไทย
ปี ท่ีแล้วอยู่ท่ี 27.8 ล้านคน คิดเป็ น 41% ของประชากรทัง้ ประเทศ และคาดการณ์ตลาดโดยรวมปี 2563 จะเติบโต
ขึน้ อย่างต่ อเนื่อง หรือ มูล ค่ าตลาดเกมเติบ โตกว่า 2.7 หมื่ นล้านบาท เป็ น โอกาสให้ Razer ขยายฐานลูก ค้าใน
ประเทศไทย ซึ่งมีศกั ยภาพการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เป็ นอีกศูนย์กลางในวงการเกมมิ่งที่ท่วั โลกต้องจับ
ตามอง
อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทยยังร้อนแรง และทาสถิติสงู สุดใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแรง
สนับสนุนจากภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอี-สปอร์ต จึงเป็ นที่จบั ตามองว่า สินค้ากลุม่ เกมมิ่งใน
ประเทศไทยจะได้รบั การตอบรับในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่เี กี่ยวเนื่องกับการเล่นเกมส์ ทัง้ หูฟัง เมาส์
คียบ์ อร์ด ซึ่งซินเน็คฯ เล็งเห็นโอกาสสาคัญนี ้ จึงเข้ามาบุกตลาดเกมอย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2562 ซิน
เน็คฯ มีพอร์ตยอดขายสินค้ากลุม่ เกมมิ่งโน้ตบุ๊ค และเกมมิ่งเกียร์รวมอยู่ท่ปี ระมาณ 2,500 ล้านบาท ครัง้ นีเ้ ราได้รบั
ความไว้วางใจให้เป็ น Sole Distributor ตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการแต่เพียงผูเ้ ดียวของแบรนด์ RAZER ใน
กลุม่ อุปกรณ์เกมมิ่งทุกผลิตภัณฑ์ ยิ่งตอกยา้ ภาพผูน้ าสินค้ากลุม่ เกมมิ่งของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งจะทา
ให้ซินเน็คฯ สามารถขยายการเติบโตได้อย่างมีนยั สาคัญ และครองมาร์เก็ตแชร์ในพอร์ตเกมมิ่งโน้ตบุ๊ครวมกับเกมมิ่ง
เกียร์เบอร์ 1 ในประเทศไทยด้วยเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม
โดยซิ นเน็ คฯ พร้อมจ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ Razer ในทุก ช่ องทางผ่านร้านค้าปลีก ห้ างสรรพสิน ค้า และอี
คอมเมิรซ์ รวมถึงการให้บริการหลังการขายเต็มรูปแบบ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน นี ้ ผูท้ ่ีสนใจสามารถหาซือ้ สินค้าและ
รับ บริการหลังการขายได้ท่ี รา้ นค้าตัวแทนจ าหน่ าย และศูน ย์บ ริการในเครือ บมจ.ซิ นเน็ ค ฯ ภายใต้สัญ ลักษณ์
รับประกัน Trusted by Synnex ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.synnex.co.th, fb/synnexthailand หรือ
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