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#กรุงเทพธุรกิจ
'เอ็มเอไอ'เร่งแก้บจ.ขาดทุนเกาะติ ด 20 บริ ษทั - หาทางช่วยปรับโครงสร้างธุรกิ จ
ผูจ้ ดั การตลาดเอ็มเอไอ แจงภาพรวมพีอี แตะ 100 เท่าไม่น่ากังวล
"เอ็มเอไอ" เผยอยูร่ ะหว่างแก้ไขปญั หาบจ.เอ็มเอไอทีแ่ บกขาดทุน 4 ไตรมาสติดต่อกัน ส่ง
ทีมงานติดตามอย่างใกล้ชดิ เตรียมหาทางช่วยปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ พร้อมแจงเหตุพอี เี รโชพุ่ง 100
เท่า เพราะมีจานวน 100 บริษทั มีทงั ้ เติบโตสูง และ ขาดทุนต่อเนื่อง จึงไม่สะท้อนความจริง ยัน
คุณภาพยังดี
'เอสซีบี'หวังธุรกิ จใหม่ต่อยอดรายได้ปีหน้ า
ไทยพาณิชย์ชงแผนปีหน้าเข้าบอร์ดพ.ย.นี้ เผยเป็นปีทเ่ี ริม่ สร้างรายได้จากการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจปีน้ี มีรายได้จากธุรกิจใหม่ ขณะทีต่ น้ ทุนการบริการลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สร้างฐานลูกค้าทีก่ ว้าง
ขึน้ ขณะทีส่ นิ เชื่อเติบโตตามเศรษฐกิจ ได้โครงการลงทุนขนาดใหญ่หนุ น ชีม้ แี ผนหาพันธมิตรร่วม
ธุรกิจประกัน แต่ไม่ใช่การขายหุน้ ออก
#ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา
"ฟลอยด์"เทรดเหนื อจอง55%
"ฟลอยด์" เทรดวันแรกราคาปิดที่ 4.34 บาท เพิม่ ขึน้ 1.54 บาท จากราคา IPO ทีก่ าหนดไว้
2.80 บาท/หุน้ คิดเป็น 55% มูลค่าซือ้ ขาย 1,655.94 ล้านบาท ผูบ้ ริหารเผยพอใจราคาทีเ่ ข้าซือ้ ขาย
วันแรก ตัง้ เป้าระดมทุนนาเงินทีไ่ ด้ไปใช้ก่อสร้างอาคารสานักงานและศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต ส่วนทีเ่ หลือจะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โบรกฯ ประเมินราคา 3.50 บาท/หุน้
SCBยันเป้ าสิ นเชื่อโตตามเป้ า6%เตรียมปรับโมเดลหลังธุรกิ จเปลี่ยน
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด(มหาชน) (SCB)เปิดเผยว่า สินเชื่อของธนาคารในปี 2560 ยังเป็ นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้
ไว้ 6% จากการขยายตัวของสินเชื่อประเภททีย่ งั เติบโตได้ดี อีกทัง้ ในช่วงทีเ่ หลือของปีเป็นฤดูกาล
จับจ่ายใช้สอย และยังได้รบั แรงหนุ นจากมาตรการของรัฐทีจ่ ะออกมากระตุน้ อีกทางด้วย ส่วน
เป้าหมายการสินเชื่อเติบโตในปีหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในเดือนนี้ โดยเบือ้ งต้นโมเดลธุรกิจของธนาคารจะเปลีย่ นแปลงไปบ้าง จะเน้นการหารายได้อย่างอื่น
เข้ามาทดแทน และลดต้นทุนในการให้บริการ เพื่อสร้างการเติบโตทีย่ งยื
ั ่ นให้กบั ธนาคารในอนาคต ซึง่
หากสามารถทาตามโมเดลทีว่ างไว้ได้จะทาให้ตน้ ทุนในส่วนของการบริการลูกค้าลดลงมากกว่า 50%
ก็จะทาให้ธุรกิจมีความสมดุลมากขึน้
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ริ ช สปอร์ต เคาะราคา5.80บาทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯเตรียมขาย533.30ล้านหุ้น
ริช สปอร์ต กาหนดราคา IPO ที่ 5.80 บาท/หุน้ ระดมทุน 1,160 ล้านบาท เปิดจองซือ้ ระหว่าง
วันที่ 3, 6-7 พ.ย. 2560 คาด เข้าซือ้ ขาย 10 พ.ย. นี้ "กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ี ดีเวลลอปเมนท์" เตรียมเสนอ
ขายหุน้ IPO จานวนไม่เกิน 533.30 ล้านหุน้ หลัง ก.ล.ต.อนุมตั แิ บบคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีน้ี
#โพสต์ทเู ดย์
วอนลดเงื่อนไขคลิ นิกแก้หนี้
ลูกหนี้วอนแบงก์เลิกเงือ่ นไขให้คนเป็ นเอ็นพีแอลหลัง 1 พ.ค. 2560 เข้าคลินิกแก้หนี้
แหล่งข่าวจากสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า การหารือร่วมกันล่าสุด ระหว่างบริษทั บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อปรับเงือ่ นไข
การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ให้คนสามารถเข้ามาร่วมได้มากขึ้น โดยปรับเงือ่ นไข คือ เปิดให้คนที่
เป็นหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หลังวันที่ 1 ต.ค. 2560 เข้ามาร่วมได้ เพื่อเปิดช่องให้เอ็นพี
แอลไหลออกจากระบบได้มากขึน้ และช่วยคนหนี้สนิ ล้นพ้นตัวเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ได้เพิม่ ขึน้ เพราะถึงจะ
ไม่เข้าข่ายเป็นเอ็นพีแอลก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2560 ก็สามารถดูเงือ่ นไขอื่นๆ ประกอบแทนได้
ธปท.เตือนคลังคิ ดถึงสิ ทธิ ผฝ้ ู ากเงิ น
ธปท.เผยคลังออกกฎหมายดูดเงินฝากบัญชีไม่เคลื่อนไหวเข้าบัญชีกลางต้องคานึงถึงสิทธิผู้
ฝาก
นายรณดล นุ่ มนนท์ ผูช้ ่วยผูว้ ่าการสายกากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) เปิดเผยว่า แนวคิดของกระทรวงการคลังทีจ่ ะให้มกี ารโอนบัญชีเงินฝากทีไ่ ม่เคลื่อนไหวเกิน 10
ปี ไปเก็บไว้ในเงินคงคลัง ให้อยูใ่ นการดูแลของกรมบัญชีกลางเพื่อดูแลเงินให้ผฝู้ ากไม่ตอ้ งเสียค่า
รักษาบัญชีนนั ้ ในการดาเนินการเรือ่ งนี้ธนาคารทีเ่ กี่ยวข้องต้องคานึงถึงสิทธิของผูฝ้ ากเป็นสาคัญ
เปิ ดบูโรคาเฟ่ ตรวจเครดิ ตให้คนรุ่นใหม่
เครดิตบูโร เปิดศูนย์ตรวจเครดิตรูปแบบใหม่ เน้นส่งเสริมคนรุน่ ใหม่ใช้บริการ
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ ผูอ้ านวยการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใน
ฐานะประธานกรรมการบริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า บริษทั ได้เปิดเครดิตบู
โรคาเฟ่ ศูนย์ตรวจเครดิตรูปแบบใหม่ เน้นความสะดวกเป็ นกันเองและทันสมัย เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่
เข้ามาใช้บริการ
ธปท.โชว์ดชั นี เอกชนมันใจภาวะธุ
่
รกิ จดี
ธปท.เปิดดัชนีเชื่อมันธุ
่ รกิจผูป้ ระกอบการมอง 3 เดือนข้างหน้าธุรกิจจะดีขน้ึ ส่วนดัชนีเชื่อมัน่
เดือน ต.ค. ลดชัวคราว
่
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ฝา่ ยวิเคราะห์สนเทศธุรกิจและครัวเรือน ฝา่ ยเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมันทางธุ
่
รกิจประจาเดือ น ต.ค. พบว่า
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มองแนวโน้ม 3 เดือนข้างหน้าภาวะธุรกิจจะดีขน้ึ จากปจั จุบนั โดยดัชนีรวมอยู่
ที่ 55.5 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า
ไทยพาณิ ชย์ดนั ธุรกรรมมือถือลดต้ นทุนหารายได้
ไทยพาณิชย์ประกาศ ปีหน้าเป็ นปีรกุ ธุรกิจหลังปีน้ปี พู น้ื ฐาน ดันธุ รกรรมมือถือลดต้นทุน หา
รายได้ใหม่
นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ธนาคารไทย
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีหน้าจะเป็นปีทไ่ี ทยพาณิชย์รกุ ธุรกิจจริงจังหลังปีน้เี น้นการปูพน้ื ฐาน ซึง่ จะส่งผล
ให้มรี ายได้ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ และทาให้โครงสร้างต้นทุนการทาธุรกรรมลดลงอย่างมีนยั สาคัญ จากการ
ผลักดันให้ลกู ค้าหันมาทาธุรกรรมบนมือถือมากขึน้
#ไทยรัฐ
ไทยผงาดอันดับ 26 เวทีโลก
"ประยุทธ์" คุยลันทุ
่ ่งมาตรา 44 คือใบเบิกทาง
ข่าวดี!การจัดอันดับความยากะง่ายในการทาธุรกิจของธนาคารโลกปี 2018 ไทยพุ่งขึน้ 20
อันดับจาก 46 มาอยูอ่ นั ดับที่ 26 เป็นที่ 3 ในภูมภิ าคนี้ รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย "ประยุทธ์" ยา้
ชัดรัฐบาลพร้อมทางานกับเอกชนให้มากขึน้ เพื่อปลดล็อกความยุง่ ยากผ่าน ม.44
เปิ ด"เอาต์เลต"ทัวไทย
่
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐว่าได้
ขอให้ธนาคารรัฐร่วมกันจัดทาแผนการยกระดับร้านค้าโชห่วย และร้านชุมชนในโครงการร้านธงฟ้า
ประชารัฐ เพื่อให้เป็นเอาต์เลต หรือศูนย์จาหน่ายสินค้าชุมชน ประกอบด้วย สินค้าเกษตร, เกษตรแปร
รูป, สินค้าโอทอป สินค้าเอสเอ็มอี นอกเหนือจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน
ปจั จัยการเกษตร โดยให้สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นเจ้าภาพรวบรวม
แผนดาเนินการเพื่อเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรีพจิ ารณา
ขสมก.ยืนยิ้ มเผล่ มิ .ย.61 ได้ใช้แน่
เปิดรถเมล์-รถไฟฟรีวนั แรกวุ่น อี-ทิกเก็ตล่มโชว์คนกรุงเทพฯ
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่าวานนี้(1พ.ย.) ซึง่ เป็ นวันแรกของการใช้บตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐในการโดยสารรถประจาทาง(รถเมล์) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และ
รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท) สาหรับประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
จานวน 1.3 ล้านคน พบว่าช่วงเช้าของวันที่ 1 พ.ย. ในบางเส้นทางเดินรถเมล์ยงั ไม่มผี ถู้ อื บัตร
สวัสดิการมาใช้บริการ ขณะทีก่ ารติดตัง้ เครือ่ งเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Ticket (อี-ทิกเก็ต) ยังไม่
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สามารถติดตัง้ ได้ครบ 600 คัน ตามทีต่ กลงในการเปิดให้บริการวันแรกและยังพบว่ารถเมล์บางคันก็ไม่
สามารถให้บริการ e-Ticket ได้โดยรถทีต่ ดิ ตัง้ e-Ticket จะมีตวั อักษรบนแถบสีเขียวระบุหน้ารถว่ารถ
คันนี้รองรับระบบ "e-Ticket" และบัตรสวัสดิการแต่กม็ รี ถเมล์บางคันทีต่ ดิ ตัง้ e-Ticket แล้วแต่ไม่
สามารถใช้งานได้
"อี-กรีท" ใช้ทกั ทายผ่านไลน์ แชต
นายยุทธศักดิ ์ สุภสร ผูว้ ่าการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่าในปี 2561 ได้
ถูกกาหนดให้เป็ น "ปีท่องเทีย่ ววิถไี ทย เก๋ไก๋อย่างยังยื
่ น" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year
2018" ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ย.2560-1 ม.ค.2562 ททท.จึงได้จดั ทาอัลบัม้ ภาพ "e-GREET (อี-กรีท)" ซึง่
เป็นการพลิกโฉมภาพทักทายทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อกลุ่มภาพ "สวัสดีตอนเช้า" ให้เป็ นภาพแหล่ง
ท่องเทีย่ วธรรมชาติ เทศกาล งานประเพณี อาหาร บรรยากาศวิถชี วี ติ ทีไ่ ด้บนั ทึกภาพมาจากแหล่ง
ท่องเทีย่ วทัวไทย
่
พร้อมประกอบกับคาสวัสดี คาทักทาย คาอวยพร คาสนุกสนาน คาคม พร้อมชื่อ
สถานทีผ่ ่านตัวอักษรฟอนต์ "ทัศนจร" และ "ทัศนศึกษา" ที่ ททท.ออกแบบขึน้ กากับด้วยตรา
สัญลักษณ์ของ ททท.และตราสัญลักษณ์ปีท่องเทีย่ ววิถไี ทย เก๋ไก๋อย่างยังยื
่ น คาดว่าจะสร้างให้เกิดการ
ส่งต่อภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเทีย่ วจากภาพทีไ่ ด้รบั เพื่อให้ประชาชนใช้ทกั ทาย
กันผ่านทางไลน์แชต(Line Chat)
"เจดีดอทคอม" เล็งลงทุนไทย
ผูส้ ่อื ข่าวรายงานจากทาเนียบรัฐบาลว่าคณะผูบ้ ริหารบริษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ์ จากัด นา
โดยนายทศ จิราธิวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัด และนายริชาร์ด หลิว
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เจดี ดอทคอม จากัด บริษทั อีคอมเมิรซ์ รายใหญ่ของจีน ได้เข้าพบ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนัน้ ได้เข้าพบนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รอง
นายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวว่ายินดีทบ่ี ริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัด และบริษทั เจดี
ดอทคอม จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ดาเนินกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยและจีนได้ทาสัญญาร่วมทุนกัน
เป็นบริษทั เซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ์ จากัด ซึง่ นอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดัน การพัฒนา
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์(อี-คอมเมิรซ์ ) ของไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้กา้ วสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั ใน
อนาคต
ผักแพงช่วงกิ นเจดันเงิ นเฟ้ อ ต.ค.พุ่ง
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ านวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวง
พาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปของประเทศ(เงิ
่
นเฟ้อ) เดือน ต.ค.60 ว่าเท่ากับ 101.38
สูงขึน้ 0.86% เทียบกับเดือน ต.ค.59 ซึง่ เป็นการสูงขึน้ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงขึน้ 0.16% เทียบ
กับเดือน ก.ย.60 ขณะทีเ่ ฉลีย่ 10 เดือน(ม.ค.-ต.ค.) ปี 60 เพิม่ ขึน้ 0.62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ทีผ่ ่านมา
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ทุกฝ่ ายหนุนช็อปช่วยชาติ ฝากคลังส่งเสริ มคนไทยเที่ยวในประเทศ
"ธนะศักดิ ์" ฝากคลังพิจารณา มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย่ วด้วยการลดหย่อนภาษีไปพร้อม
กับการพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ ชีถ้ ้าหากทาได้จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเทีย่ วใน
ประเทศมากขึน้ ด้านสรรพากรเตรียมหารือคลังถึงแผนรายละเอียด
"ตลาดหุ้นไทย"สร้างสถิ ติใหม่!
ต่างชาติถอื ครอง 4.78 ล้านล้าน
น.ส.สุมติ รา ตัง้ สมวรพงษ์ ฝา่ ยวิจยั สถาบันวิจยั เพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้เปิดเผย SET Note เรือ่ ง Foreign Holding 2017 เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ต่างชาติปี 2560 โดยระบุว่ามูลค่าการถือครองหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุน้ ไทยสูงสุดเป็ น
ประวัตกิ ารณ์นับตัง้ แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดทาการมาโดย ณ สิน้ เดือน ส.ค.2560 มูลค่าการถือครอง
หุน้ ไทยของนักลงทุนต่างชาติรวมสูงถึง 4.78 ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ กว่า 760,975 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 18.93% จากสิน้ เดือน พ.ค.2559
"เอสซีจี"ไตรมาส 3 กาไรทรุด
นายรุง่ โรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เอสซีจ ี เปิดเผยว่าผลการดาเนินงานของเอสซี
จีและบริษทั ย่อยประจาไตรมาส 3 ปีน้ี มีรายได้จากการขาย 112,428 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 7% ส่งผลให้ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปีน้ี (ม.ค.-ก.ย.) เอสซีจมี รี ายได้จาก
การขาย 337,521 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4% โดยตลอดทัง้ ปีน้คี าดยอดขายของเอสซีจจี ะยังคงเป็นไปตาม
เป้าหมายทีค่ าดไว้ท่ี 3-5%
จ้างงานเพิ่ มหลังส่งออกฟื้ นตัว
นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผย
ว่า จากอัตราการเติบโตของภาคการส่งออกของประเทศไทย 9 เดือนแรกของปีน้ี ทีข่ ยายตัวถึง 9%
สูงสุดในรอบ 6 ปี ทาให้มโี อกาสทีจ่ ะเป็ นไปได้ว่าการส่งออกตลอดทัง้ ปีน้ีจะเติบโตในระดับ 9%
เนื่องจากช่วงสุดท้ายของปี จะมีคาสังการผลิ
่
ตทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่าช่วงอื่นๆอยูแ่ ล้วหรือเป็นไฮซีซนใน
ั่
เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จึงเป็ นสัญญาณทีส่ ่งผลสาคัญเชิงบวกต่อการจ้างงานในช่วง 2 เดือน
สุดท้ายของปีน้ี
เดอะมอลล์กรุป๊ ปฏิ วตั ิ ค้าปลีก
จับมือ "เอสซีบ"ี สนองตอบยุคใหม่ชอ็ ปปิ้งไร้เงินสด
นายวิชติ สุรพงษ์ชยั ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) หรือเอส
ซีบี เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับเดอะมอลล์กรุป๊ สร้างความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ให้เกิดขึน้ ในธุรกิจค้า
ปลีกภายใต้แนวคิด "The First Cashless Retail Experience" เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุค
ดิจทิ ลั สร้างประสบการณ์ชอ็ ปปิ้งแบบไร้เงินสดครัง้ แรกในประเทศไทยผ่านระบบการชาระเงินด้วยคิว
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อาร์ะโค้ดใน Gourmet Market, Food Hall และ Take Home ทุกสาขาพร้อมเปิดบริการ Smart Tax
Kiosk แห่งแรกของประเทศ อานวยความสะดวกลูกค้าไทยและลูกค้าต่างประเทศ
"พี.เค."เด้งรับเศรษฐกิ จไตรมาส 4 ฟื้ นตัว
จัดงานไทยเทีย่ วไทยครัง้ ที่ 45 รับลมหนาว
นายกฤตย์ พัตรปาล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พี.เค. เอ็กซิบชิ นั ่ แมนเนจเม้นท์ จากัด
เปิดเผยว่า บริษทั เตรียมจัดงาน "ไทยเทีย่ วไทยครัง้ ที่ 45" ขึน้ มาระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย.นี้ ณ อิมแพค
เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด "เทีย่ วนี้ถูกทุกข้อ" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมการท่องเทีย่ วไทย
ประชาสัมพันธ์สถานทีท่ ่องเทีย่ วฮอตฮิตใหม่ๆ พร้อมผนึกกาลังผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วจานวนมากมา
ออกบูธภายในงานเน้นโปรโมชันราคาถู
่
กๆช่วงหน้าหนาวหวังกระตุน้ กาลังซือ้ ส่งท้ายปลายปีให้คกึ คัก
และร่วมสร้างบรรยากาศการท่องเทีย่ วให้ครึกครืน้ เต็มที่
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