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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
'เอม็เอไอ'เร่งแก้บจ.ขาดทุนเกาะติด 20 บริษทั - หาทางช่วยปรบัโครงสร้างธรุกิจ 
          ผูจ้ดัการตลาดเอม็เอไอ แจงภาพรวมพอี ีแตะ 100 เท่าไมน่่ากงัวล 
          "เอม็เอไอ" เผยอยูร่ะหว่างแกไ้ขปญัหาบจ.เอม็เอไอทีแ่บกขาดทุน 4 ไตรมาสตดิต่อกนั ส่ง
ทมีงานตดิตามอยา่งใกลช้ดิเตรยีมหาทางช่วยปรบัโครงสรา้งธุรกจิใหม ่พรอ้มแจงเหตุพอีเีรโชพุ่ง 100 
เท่า เพราะมจี านวน 100 บรษิทั มทีัง้เตบิโตสงู และ ขาดทุนต่อเนื่อง จงึไมส่ะทอ้นความจรงิ ยนั
คุณภาพยงัด ี
 
'เอสซีบี'หวงัธรุกิจใหม่ต่อยอดรายได้ปีหน้า 
          ไทยพาณชิยช์งแผนปีหน้าเขา้บอรด์พ.ย.นี้ เผยเป็นปีทีเ่ริม่สรา้งรายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้ง
ธุรกจิปีนี้ มรีายไดจ้ากธุรกจิใหม ่ขณะทีต่น้ทุนการบรกิารลดลงอยา่งมนีัยส าคญั สรา้งฐานลกูคา้ทีก่วา้ง
ขึน้ ขณะทีส่นิเชื่อเตบิโตตามเศรษฐกจิ ไดโ้ครงการลงทุนขนาดใหญ่หนุน ชีม้แีผนหาพนัธมติรรว่ม
ธุรกจิประกนั แต่ไมใ่ช่การขายหุน้ออก 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
"ฟลอยด"์เทรดเหนือจอง55% 
          "ฟลอยด"์ เทรดวนัแรกราคาปิดที ่4.34 บาท เพิม่ขึน้ 1.54 บาท จากราคา IPO ทีก่ าหนดไว ้
2.80 บาท/หุน้ คดิเป็น 55% มลูค่าซือ้ขาย 1,655.94 ลา้นบาท ผูบ้รหิารเผยพอใจราคาทีเ่ขา้ซือ้ขาย 
วนัแรก ตัง้เป้าระดมทุนน าเงนิทีไ่ดไ้ปใชก่้อสรา้งอาคารส านกังานและศูนยฝึ์กอบรมเพื่อรองรบัการ
เตบิโตในอนาคต ส่วนทีเ่หลอืจะใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน โบรกฯ ประเมนิราคา 3.50 บาท/หุน้ 
 
SCBยนัเป้าสินเช่ือโตตามเป้า6%เตรียมปรบัโมเดลหลงัธรุกิจเปล่ียน 
          นายอาทติย ์นนัทวทิยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ธนาคารไทย
พาณชิย ์จ ากดั(มหาชน) (SCB)เปิดเผยว่า สนิเชื่อของธนาคารในปี 2560 ยงัเป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้
ไว ้6% จากการขยายตวัของสนิเชื่อประเภททีย่งัเตบิโตไดด้ ีอกีทัง้ในช่วงทีเ่หลอืของปีเป็นฤดกูาล
จบัจา่ยใชส้อย และยงัไดร้บัแรงหนุนจากมาตรการของรฐัทีจ่ะออกมากระตุน้อกีทางดว้ย ส่วน
เป้าหมายการสนิเชื่อเตบิโตในปีหน้า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการท าแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
ในเดอืนน้ี โดยเบือ้งตน้โมเดลธุรกจิของธนาคารจะเปลีย่นแปลงไปบ้าง จะเน้นการหารายไดอ้ย่างอื่น
เขา้มาทดแทน และลดตน้ทุนในการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืใหก้บัธนาคารในอนาคต ซึง่
หากสามารถท าตามโมเดลทีว่างไวไ้ดจ้ะท าใหต้น้ทุนในส่วนของการบรกิารลกูคา้ลดลงมากกว่า 50% 
กจ็ะท าใหธุ้รกจิมคีวามสมดุลมากขึน้ 
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ริช สปอรต์ เคาะราคา5.80บาทกลัฟ์ เอน็เนอรจี์ฯเตรียมขาย533.30ล้านหุ้น 
          รชิ สปอรต์ ก าหนดราคา IPO ที ่5.80 บาท/หุน้ ระดมทุน 1,160 ลา้นบาท เปิดจองซือ้ระหว่าง
วนัที ่3, 6-7 พ.ย. 2560 คาด เขา้ซือ้ขาย 10 พ.ย. น้ี "กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท"์ เตรยีมเสนอ
ขายหุน้ IPO จ านวนไมเ่กนิ 533.30 ลา้นหุน้ หลงั ก.ล.ต.อนุมตัแิบบค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม ่คาดเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในปีนี้ 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
วอนลดเง่ือนไขคลินิกแก้หน้ี  
          ลกูหนี้วอนแบงกเ์ลกิเงือ่นไขใหค้นเป็นเอน็พแีอลหลงั 1 พ.ค. 2560 เขา้คลนิิกแกห้นี้ 
          แหล่งขา่วจากสถาบนัการเงนิ เปิดเผยว่า การหารอืรว่มกนัล่าสุด ระหว่างบรษิทับรหิาร
สนิทรพัยส์ุขุมวทิ (บสส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย เพื่อปรบัเงือ่นไข
การเขา้รว่มโครงการคลนิิกแกห้นี้ใหค้นสามารถเขา้มารว่มไดม้ากขึ้น โดยปรบัเงือ่นไข คอื เปิดใหค้นที่
เป็นหน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได ้(เอน็พแีอล) หลงัวนัที ่1 ต.ค. 2560 เขา้มารว่มได ้เพื่อเปิดช่องใหเ้อน็พี
แอลไหลออกจากระบบไดม้ากขึน้ และช่วยคนหนี้สนิลน้พน้ตวัเริม่ตน้ชวีติใหมไ่ดเ้พิม่ขึน้ เพราะถงึจะ
ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นเอน็พแีอลก่อนวนัที ่1 ต.ค. 2560 กส็ามารถดเูงือ่นไขอื่นๆ ประกอบแทนได้ 
 
ธปท.เตือนคลงัคิดถึงสิทธิผูฝ้ากเงิน  
          ธปท.เผยคลงัออกกฎหมายดูดเงนิฝากบญัชไีมเ่คลื่อนไหวเขา้บญัชกีลางตอ้งค านึงถงึสทิธผิู้
ฝาก 
          นายรณดล นุ่มนนท ์ผูช้่วยผูว้่าการสายก ากบัสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า แนวคดิของกระทรวงการคลงัทีจ่ะใหม้กีารโอนบญัชเีงนิฝากทีไ่มเ่คลื่อนไหวเกนิ 10 
ปี ไปเกบ็ไวใ้นเงนิคงคลงั ใหอ้ยูใ่นการดแูลของกรมบญัชกีลางเพื่อดแูลเงนิใหผู้ฝ้ากไมต่อ้งเสยีค่า
รกัษาบญัชนีัน้ ในการด าเนินการเรือ่งนี้ธนาคารทีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งค านึงถงึสทิธขิองผูฝ้ากเป็นส าคญั 
 
เปิดบโูรคาเฟ่ ตรวจเครดิตให้คนรุ่นใหม่  
          เครดติบโูร เปิดศูนยต์รวจเครดติรปูแบบใหม ่เน้นส่งเสรมิคนรุน่ใหมใ่ชบ้รกิาร 
          นายเอกนิต ินิตทิณัฑป์ระภาศ ผูอ้ านวยการ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ใน
ฐานะประธานกรรมการบรษิทัขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิ(เครดติบโูร) เปิดเผยว่า บรษิทัไดเ้ปิดเครดติบู
โรคาเฟ่ ศูนยต์รวจเครดติรปูแบบใหม ่เน้นความสะดวกเป็นกนัเองและทนัสมยั เพื่อดงึดดูใหค้นรุ่นใหม่
เขา้มาใชบ้รกิาร 
 
ธปท.โชวด์ชันีเอกชนมัน่ใจภาวะธรุกิจดี 
          ธปท.เปิดดชันีเชื่อมัน่ธุรกจิผูป้ระกอบการมอง 3 เดอืนขา้งหน้าธุรกจิจะดขีึน้ ส่วนดชันีเชื่อมัน่
เดอืน ต.ค. ลดชัว่คราว 
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          ฝา่ยวเิคราะหส์นเทศธุรกจิและครวัเรอืน ฝา่ยเศรษฐกจิมหภาค สายนโยบายการเงนิ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกจิประจ าเดอืน ต.ค. พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองแนวโน้ม 3 เดอืนขา้งหน้าภาวะธุรกจิจะดขีึน้จากปจัจบุนั โดยดชันีรวมอยู่
ที ่55.5 ใกลเ้คยีงกบัเดอืนก่อนหน้า 
 
ไทยพาณิชยด์นัธรุกรรมมือถือลดต้นทุนหารายได้  
          ไทยพาณชิยป์ระกาศ ปีหน้าเป็นปีรกุธุรกจิหลงัปีนี้ปพูืน้ฐาน ดนัธุรกรรมมอืถอืลดตน้ทุน หา
รายไดใ้หม่ 
          นายอาทติย ์นนัทวทิยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ธนาคารไทย
พาณชิย ์เปิดเผยว่า ปีหน้าจะเป็นปีทีไ่ทยพาณิชยร์กุธุรกจิจรงิจงัหลงัปีนี้เน้นการปพูืน้ฐาน ซึง่จะส่งผล
ใหม้รีายไดใ้หม่ๆ  เพิม่ขึน้ และท าใหโ้ครงสรา้งตน้ทุนการท าธุรกรรมลดลงอย่างมนียัส าคญั จากการ
ผลกัดนัใหล้กูคา้หนัมาท าธุรกรรมบนมอืถอืมากขึน้ 
 
          #ไทยรฐั 
 
ไทยผงาดอนัดบั 26 เวทีโลก 
          "ประยทุธ"์ คุยลัน่ทุ่งมาตรา 44 คอืใบเบกิทาง 
          ขา่วด!ีการจดัอนัดบัความยากะง่ายในการท าธุรกจิของธนาคารโลกปี 2018 ไทยพุ่งขึน้ 20 
อนัดบัจาก 46 มาอยูอ่นัดบัที ่26 เป็นที ่3 ในภมูภิาคนี้ รองจากสงิคโปร ์และมาเลเซยี "ประยุทธ"์ ย า้
ชดัรฐับาลพรอ้มท างานกบัเอกชนใหม้ากขึน้เพื่อปลดลอ็กความยุง่ยากผ่าน ม.44  
 
เปิด"เอาต์เลต"ทัว่ไทย 
          นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ ์รมช.พาณชิย ์เปิดเผยหลงัหารอืกบัธนาคารเฉพาะกจิของรฐัว่าได้
ขอใหธ้นาคารรฐัรว่มกนัจดัท าแผนการยกระดบัรา้นคา้โชห่วย และรา้นชุมชนในโครงการรา้นธงฟ้า
ประชารฐั เพื่อใหเ้ป็นเอาตเ์ลต หรอืศูนยจ์ าหน่ายสนิคา้ชุมชน ประกอบดว้ย สนิคา้เกษตร, เกษตรแปร
รปู, สนิคา้โอทอป สนิคา้เอสเอม็อ ีนอกเหนือจากการขายสนิคา้อุปโภคบรโิภค อุปกรณ์การเรยีน 
ปจัจยัการเกษตร โดยใหส้ านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นเจา้ภาพรวบรวม
แผนด าเนินการเพื่อเสนอใหน้ายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรพีจิารณา 
 
ขสมก.ยืนย้ิมเผล่ มิ.ย.61 ได้ใช้แน่ 
          เปิดรถเมล-์รถไฟฟรวีนัแรกวุ่น อ-ีทกิเกต็ล่มโชวค์นกรงุเทพฯ 
          ผูส้ ื่อขา่วรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่าวานนี้(1พ.ย.) ซึง่เป็นวนัแรกของการใชบ้ตัร
สวสัดกิารแห่งรฐัในการโดยสารรถประจ าทาง(รถเมล)์ ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ(ขสมก.) และ
รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท) ส าหรบัประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล 
จ านวน 1.3 ลา้นคน พบว่าช่วงเชา้ของวนัที ่1 พ.ย. ในบางเสน้ทางเดนิรถเมลย์งัไม่มผีูถ้อืบตัร
สวสัดกิารมาใชบ้รกิาร ขณะทีก่ารตดิตัง้เครือ่งเกบ็เงนิอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื e-Ticket (อ-ีทกิเกต็) ยงัไม่
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สามารถตดิตัง้ไดค้รบ 600 คนั ตามทีต่กลงในการเปิดใหบ้รกิารวนัแรกและยงัพบว่ารถเมลบ์างคนักไ็ม่
สามารถใหบ้รกิาร e-Ticket ไดโ้ดยรถทีต่ดิตัง้ e-Ticket จะมตีวัอกัษรบนแถบสเีขยีวระบุหน้ารถว่ารถ
คนัน้ีรองรบัระบบ "e-Ticket" และบตัรสวสัดกิารแต่กม็รีถเมลบ์างคนัทีต่ดิตัง้ e-Ticket แลว้แต่ไม่
สามารถใชง้านได ้
 
"อี-กรีท" ใช้ทกัทายผ่านไลน์แชต 
          นายยทุธศกัดิ ์สุภสร ผูว้่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่าในปี 2561 ได้
ถูกก าหนดใหเ้ป็น "ปีท่องเทีย่ววถิไีทย เก๋ไก๋อยา่งยัง่ยนื" หรอื "Amazing Thailand Tourism Year 
2018" ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ย.2560-1 ม.ค.2562 ททท.จงึไดจ้ดัท าอลับัม้ภาพ "e-GREET (อ-ีกรที)" ซึง่
เป็นการพลกิโฉมภาพทกัทายทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดใีนชื่อกลุ่มภาพ "สวสัดตีอนเชา้" ใหเ้ป็นภาพแหล่ง
ท่องเทีย่วธรรมชาต ิเทศกาล งานประเพณ ีอาหาร บรรยากาศวถิชีวีติทีไ่ดบ้นัทกึภาพมาจากแหล่ง
ท่องเทีย่วทัว่ไทย พรอ้มประกอบกบัค าสวสัด ีค าทกัทาย ค าอวยพร ค าสนุกสนาน ค าคม พรอ้มชื่อ
สถานทีผ่่านตวัอกัษรฟอนต ์"ทศันจร" และ "ทศันศกึษา" ที ่ททท.ออกแบบขึน้ ก ากบัดว้ยตรา
สญัลกัษณ์ของ ททท.และตราสญัลกัษณ์ปีท่องเทีย่ววถิไีทย เก๋ไก๋อยา่งยัง่ยนื คาดว่าจะสร้างใหเ้กดิการ
ส่งต่อภาพเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการเดนิทางท่องเทีย่วจากภาพทีไ่ดร้บัเพื่อใหป้ระชาชนใชท้กัทาย
กนัผ่านทางไลน์แชต(Line Chat) 
 
"เจดีดอทคอม" เลง็ลงทุนไทย 
          ผูส้ ื่อขา่วรายงานจากท าเนียบรฐับาลว่าคณะผูบ้รหิารบรษิทั เซน็ทรลั เจด ีคอมเมริซ์ จ ากดั น า
โดยนายทศ จริาธวิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั และนายรชิารด์ หลวิ 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เจด ีดอทคอม จ ากดั บรษิทัอคีอมเมริซ์รายใหญ่ของจนี ไดเ้ขา้พบ 
พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีจากนัน้ไดเ้ขา้พบนายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ รอง
นายกรฐัมนตร ีโดย พล.อ.ประยุทธไ์ดก้ล่าวว่ายนิดทีีบ่รษิทั กลุ่มเซน็ทรลั จ ากดั และบรษิทั เจด ี
ดอทคอม จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัด าเนินกจิการคา้ปลกีขนาดใหญ่ของไทยและจนีไดท้ าสญัญารว่มทุนกนั
เป็นบรษิทั เซน็ทรลั เจด ีคอมเมริซ์ จ ากดั ซึง่นอกจากจะมสี่วนช่วยส่งเสรมิและผลกัดนัการพฒันา
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส(์อ-ีคอมเมริซ์) ของไทยเพื่อยกระดบัเศรษฐกจิไทยใหก้า้วสู่เศรษฐกจิดจิทิลัใน
อนาคต 
 
ผกัแพงช่วงกินเจดนัเงินเฟ้อ ต.ค.พุ่ง 
          น.ส.พมิพช์นก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กระทรวง
พาณชิย ์เปิดเผยถงึดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไปของประเทศ(เงนิเฟ้อ) เดอืน ต.ค.60 วา่เท่ากบั 101.38 
สงูขึน้ 0.86% เทยีบกบัเดอืน ต.ค.59 ซึง่เป็นการสงูขึน้ต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่4 และสงูขึน้ 0.16% เทยีบ
กบัเดอืน ก.ย.60 ขณะทีเ่ฉลีย่ 10 เดอืน(ม.ค.-ต.ค.) ปี 60 เพิม่ขึน้ 0.62% เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี
ทีผ่่านมา 
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ทุกฝ่ายหนุนชอ็ปช่วยชาติ ฝากคลงัส่งเสริมคนไทยเท่ียวในประเทศ 
          "ธนะศกัดิ"์ ฝากคลงัพจิารณา มาตรการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดว้ยการลดหย่อนภาษไีปพรอ้ม
กบัการพจิารณามาตรการชอ็ปช่วยชาต ิชีถ้้าหากท าไดจ้ะช่วยส่งเสรมิใหค้นไทยเดนิทางท่องเทีย่วใน
ประเทศมากขึน้ ดา้นสรรพากรเตรยีมหารอืคลงัถงึแผนรายละเอยีด 
 
"ตลาดหุ้นไทย"สร้างสถิติใหม่!  
          ต่างชาตถิอืครอง 4.78 ลา้นลา้น 
          น.ส.สุมติรา ตัง้สมวรพงษ์ ฝา่ยวจิยัสถาบนัวจิยัเพื่อตลาดทุนตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ไดเ้ปิดเผย SET Note เรือ่ง Foreign Holding 2017 เปิดพอรต์การถอืครองหลกัทรพัยข์องนกัลงทุน
ต่างชาตปีิ 2560 โดยระบุว่ามลูค่าการถอืครองหุน้ของนักลงทุนต่างชาตใินตลาดหุน้ไทยสงูสุดเป็น
ประวตักิารณ์นับตัง้แต่ตลาดหลกัทรพัยฯ์เปิดท าการมาโดย ณ สิน้เดอืน ส.ค.2560 มลูค่าการถอืครอง
หุน้ไทยของนกัลงทุนต่างชาตริวมสงูถงึ 4.78 ลา้นลา้นบาท เพิม่ขึน้กว่า 760,975 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ 18.93% จากสิน้เดอืน พ.ค.2559  
 
"เอสซีจี"ไตรมาส 3 ก าไรทรดุ 
          นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซจี ีเปิดเผยว่าผลการด าเนินงานของเอสซี
จแีละบรษิทัยอ่ยประจ าไตรมาส 3 ปีนี้ มรีายไดจ้ากการขาย 112,428 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน 7% ส่งผลใหผ้ลประกอบการ 9 เดอืนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) เอสซจีมีรีายไดจ้าก
การขาย 337,521 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4% โดยตลอดทัง้ปีนี้คาดยอดขายของเอสซจีจีะยงัคงเป็นไปตาม
เป้าหมายทีค่าดไวท้ี ่3-5% 
 
จ้างงานเพ่ิมหลงัส่งออกฟ้ืนตวั 
          นายธนิต โสรตัน์ รองประธานสภาองคก์รนายจา้งผูป้ระกอบการคา้อุตสาหกรรมไทย เปิดเผย
ว่า จากอตัราการเตบิโตของภาคการส่งออกของประเทศไทย 9 เดอืนแรกของปีนี้ ทีข่ยายตวัถงึ 9% 
สงูสุดในรอบ 6 ปี ท าใหม้โีอกาสทีจ่ะเป็นไปไดว้่าการส่งออกตลอดทัง้ปีนี้จะเตบิโตในระดบั 9% 
เนื่องจากช่วงสุดทา้ยของปี จะมคี าสัง่การผลติทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าช่วงอื่นๆอยูแ่ลว้หรอืเป็นไฮซซีัน่ใน
เทศกาลครสิตม์าสและปีใหม ่จงึเป็นสญัญาณทีส่่งผลส าคญัเชงิบวกต่อการจา้งงานในช่วง 2 เดอืน
สุดทา้ยของปีนี้ 
 
เดอะมอลลก์รุป๊ปฏิวติัค้าปลีก 
          จบัมอื "เอสซบี"ี สนองตอบยคุใหมช่อ็ปป้ิงไรเ้งนิสด 
          นายวชิติ สุรพงษ์ชยั ประธานกรรมการบรหิาร ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั(มหาชน) หรอืเอส
ซบี ีเปิดเผยว่า ธนาคารรว่มกบัเดอะมอลลก์รุป๊สรา้งความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ใหเ้กดิขึน้ในธุรกจิคา้
ปลกีภายใตแ้นวคดิ "The First Cashless Retail Experience" เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลกูคา้ยคุ
ดจิทิลัสรา้งประสบการณ์ชอ็ปป้ิงแบบไรเ้งนิสดครัง้แรกในประเทศไทยผ่านระบบการช าระเงนิดว้ยควิ
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อาระ์โคด้ใน Gourmet Market, Food Hall และ Take Home ทุกสาขาพรอ้มเปิดบรกิาร Smart Tax 
Kiosk แห่งแรกของประเทศ อ านวยความสะดวกลกูคา้ไทยและลกูคา้ต่างประเทศ 
 
"พี.เค."เด้งรบัเศรษฐกิจไตรมาส 4 ฟ้ืนตวั 
          จดังานไทยเทีย่วไทยครัง้ที ่45 รบัลมหนาว 
          นายกฤตย ์พตัรปาล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พ.ีเค. เอก็ซบิชิัน่ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
เปิดเผยว่า บรษิทัเตรยีมจดังาน "ไทยเทีย่วไทยครัง้ที ่45" ขึน้มาระหว่างวนัที ่2-5 พ.ย.น้ี ณ อมิแพค
เมอืงทองธานี ภายใตแ้นวคดิ "เทีย่วนี้ถูกทุกขอ้" เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมการท่องเทีย่วไทย 
ประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วฮอตฮติใหม่ๆ  พรอ้มผนึกก าลงัผูป้ระกอบการท่องเทีย่วจ านวนมากมา
ออกบธูภายในงานเน้นโปรโมชัน่ราคาถูกๆช่วงหน้าหนาวหวงักระตุน้ก าลงัซือ้ส่งทา้ยปลายปีใหค้กึคกั 
และรว่มสรา้งบรรยากาศการท่องเทีย่วใหค้รกึครืน้เตม็ที่ 
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