
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรุกกลยุทธ์สร้างฐานบัตรเครดติ – ตัง้เป้าสมาชิกบัตรเครดติเตบิโต 30%  
 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ช้ีปัจจัยการเติบโตของตลาดกลุ่มบัตรเครดิตและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
ใช้บัตรเครดติแทนเงินสดเพิ่มสูงขึ้น เผยกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตผ่าน 3 แผนหลักดึงดูดลูกค้า
ใหม่ น าเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และเพิ่มช่องทางธุรกิจผ่านการ
สร้างพันธมิตร นอกจากน้ีธนาคารฯ ยังได้จับมือการบนิไทยเปิดตัว “บัตรเดียวที่ให้คุณบินได้เร็วกว่า” เพียงใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารฯ รับคะแนนสะสมพิเศษผ่านไมล์สะสมการบินไทยใช้สิทธ์ิเที่ยวไกลถึง
ประเทศญ่ีปุ่น คาดโปรโมช่ันน้ีจะส่งผลให้มีสมาชกิใหม่เพิม่ขึน้ 30% 
 

มร. แรมกี ้ซับบรามาเนียน รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บัตรเครดิตมีความส าคัญมากขึน้ในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค เพราะเป็นสิ่งท่ี
ผู้ บริโภคใช้หลายครัง้ในแต่ละวัน โดยอาจจะเป็นบัตรท่ีส าคัญท่ีสุดในกระเป๋าสตางค์ก็ว่าได้ นอกจากนีผู้้ บริโภคมี
แนวโน้มใช้บัตรเครดิตแทนท่ีการใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ทิศทางการด าเนินธุรกิจของ   
สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นท่ีการตอบสนองความต้องการและไลฟ์
สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี ้นอกจากนีย้ังเน้นต่อยอดน าเสนอแคมเปญใหม่เพ่ือเป็นการมอบสิทธิประโยชน์ผ่านโปรโมชั่น
ต่างๆ และกระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึน้  โดยจากการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้บตัรเครดิตทั่วโลกพบว่า ยอดผู้
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัตรเครดิตท่ีมี รีวอร์ด โปรแกรม นัน้มีการเติบโตอยู่ท่ี 27% ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตท่ีสูงมาก
โดยเฉพาะประเทศท่ีอยู่ในกลุม่ตลาดเกิดใหมส่ าคญัๆ อาทิ อินเดีย 48% แอฟริกาใต้ 45% บราซิล 35% ขณะท่ีภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกอย่างในประเทศจีนมีการเติบโตเพ่ิมขึน้เป็นเท่าตวัจากเดิม 16% เป็น 36% โดยปัจจยัการเติบโตมาจาก
ลกูค้ามีความเช่ือมัน่และมีแบรนด์ลอยัลตีค้่อนข้างสูง ประกอบกับการมอบสิทธิประโยชน์ในการตอบแทนลูกค้าผ่าน
โปรโมชั่นต่างๆ อาทิ การแจกคะแนนสะสม การมอบเงินคืนในบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 
รวมถึงโปรโมชัน่ท่ีท าร่วมกบัร้านค้าและบริการต่างๆ เพ่ือเป็นส่วนลดหรืออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าผู้ ถือบตัร ท าให้
ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ และเป็นปัจจยัในการตอ่ยอดจนน าไปสูก่ารมีจ านวนสมาชิกท่ีเพ่ิมมากขึน้  

 
“ส าหรับกลยุทธ์หลกัของธนาคารฯ ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจบัตรเครดิต ประกอบด้วย 3 แผน

หลกั ประกอบด้วย 1. ยซูเสจ (Usage) คือ การกระตุ้นให้ใช้บตัรเครดิตผ่านโปรโมชัน่ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ของบตัร
เครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดท่ีใช้ได้ใน 3 ประเทศ – ไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง สิทธิประโยชน์หลกักบัป๊ัมน า้มนั ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ร้านอาหารส าหรับลกูค้าธนาคารฯ พิเศษ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ กบัห้างสรรพสินค้าชัน้น า อีคอมเมิร์ซ 
และในธุรกิจท่องเท่ียว 2. รีวอร์ด (Reward) คือ การมอบสิทธิประโยชน์กลบัคืนสู่ลูกค้าในรูปแบบของรางวลั เงินคืน 
(Cash Back) แลกตัว๋เคร่ืองบิน หรือแม้แต่การบริจาคเพ่ือองค์กรการกุศล และ 3. อลัไลแอนซ์ (Alliance) คือการสร้าง



พนัธมิตรใหมท่ัง้ในด้านการค้าและกิจกรรม เพ่ือเป็นการต่อยอดผลิตภณัฑ์ของธนาคารให้มีมลูค่าเพ่ิมมากขึน้ และเป็น
การเปิดประตทูางธุรกิจที่ท าให้เข้าถงึกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ  ของธนาคารฯ ยกตวัอย่างเช่น บตัรเครดิตการ์ดลิเวอร์พูลท่ีเปิดตวั
ไปในเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา 

 
โดยในปีนีธ้นาคารฯ ตัง้เป้ากระตุ้นยอดสมาชิกใหม่เพ่ิมขึน้  30% โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ20 ปีขึน้ไป             

วยัท างานท่ีมีก าลงัซือ้คอ่นข้างสงูหรือระดบั B+ ขึน้ไป ซึง่นอกเหนือจากการให้ความส าคญักบัพนัธมิตรทัง้รายใหม่และ
รายเก่าแล้ว ธนาคารฯ ยงัเน้นกระตุ้นตลาดผ่านแคมเปญตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง” มร. แรมกี ้กลา่ว 

 
นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์บุคคลธนกิจ ธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯ ได้วางกลยุทธ์การส่งเสริมการขายในการขยาย
ฐานลกูค้าบตัรเครดิตผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือมอบบริการสดุพิเศษคืนก าไรให้กับลกูค้าใหม่และลูกค้าท่ีใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดต่อเน่ือง โดยล่าสุดธนาคารฯ ได้จบัมือกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
ร่วมกันออกแคมเปญเพ่ือตอบแทนลูกค้าและสมาชิกด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “บัตรเดียวที่ให้คุณได้บินเร็วกว่า”             
ในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์และความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าเพียงใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตแทนเงินสด มีสิทธ์ิรับคะแนน
สะสมพิเศษผ่านไมล์สะสมการบินไทยพร้อมสิทธ์ิเท่ียวไกลถึงประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้ังเพ่ือเป็นการต่อยอด                 
ความร่วมมือกบัการบินไทยตลอดทศวรรษแห่งความส าเร็จท่ีผ่านมาร่วมกนั ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งเน้นการพฒันาความสมัพนัธ์
ระยะยาวและน าเสนอการให้บริการทางการเงินท่ีหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทคู่ค้า                
ของธนาคารฯ อีกด้วย 

 
นางสาวอรรัตน์ กล่าวเสริมว่า “ส าหรับโปรโมชัน่ดงักล่าว ลกูค้ามีสิทธ์ิรับคะแนนสะสมพิเศษผ่านไมล์สะสม 

การบินไทยสงูสดุถึง 45,000 รอยลั ออร์คิต พลสั ไมล์ เพ่ือรับโบนสัแลกตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัของสายการบินไทย โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายวยัท างานและนกัธุรกิจท่ีมีรายได้ขัน้ต ่าต่อเดือน 30,000 บาท ขึน้ไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซือ้
คอ่นข้างสงู ทัง้นีเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตแทนการใช้จ่ายด้วยเงินสด จากกลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจดงักล่าวคาดว่าจะช่วยตอบโจทย์ได้ทัง้   2 ฝ่าย คือ ในส่วนของพันธมิตรด้านธุรกิจและลูกค้าผู้ ถือ
บตัร ทัง้นีลู้กค้าสามารถรับสิทธิพิเศษได้มากถึง 2 ต่อ ส าหรับผู้ ท่ีสมคัรผ่านระบบออนไลน์หรือลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ภายใต้เง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ส าหรับลกูค้าท่ีสนใจสามารถเข้าไปดรูายละเอียดและ
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี www.standardchartered.co.th” 

 
  นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาวุโส สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ ในช่วงหนึง่ทศวรรษท่ีผ่านมาการบินไทยได้ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายอย่างชดัเจนในการ
พฒันาการให้บริการโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการมาอย่างต่อเน่ือง ส าหรับความร่วมมือในครัง้นี ้การบิน
ไทยได้ร่วมกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดสานต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญเพ่ือตอบสนอง              
ไลฟ์สไตล์ให้กบัลูกค้าท่ีชอบการเดินทางผ่านการช้อปปิง้ด้วยบตัรเครดิตของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยการบินไทยได้
มอบสิทธิพิเศษด้านการเดินทางให้ลกูค้าสามารถมีสิทธ์ิใช้คะแนนสะสมพิเศษแลกเป็นไมล์สะสมการบินไทยในการแลก
บัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ไปยังประเทศต่างๆ ท่ีเป็นจุดบินของการบินไทยทัง้เส้นทางบินระหว่างประเทศและ

http://www.standardchartered.co.th/


ภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นการคืนก าไรให้กับลูกค้าในโอกาสท่ีการบินไทยและธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                          
มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกนัมานาน 
 
 “ส าหรับรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลสั ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2.4 ล้านคนทั่วโลกมีคู่สญัญาทัง้ด้าน
โรงแรม บตัรเครดิต รถเช่าและพนัธมิตรธุรกิจอื่นๆ กวา่ 50 ราย ซึง่สมาชิกสามารถสะสมไมล์และแลกรับรางวลัเป็นบตัร
โดยสารของการบินไทยและเครือข่ายสายการบินพนัธมิตร ในกลุ่ม สตาร์ อลัไลแอนซ์ รวมทัง้สิน้ 28 สายการบิน หรือ
สามารถแลกรางวลัห้องพกัโรงแรม และรางวลัตามไลฟ์สไตล์ของสมาชิก ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นการเพ่ิมพูนสิทธิประโยชน์
ให้กบัสมาชิกอยู่อย่างตอ่เน่ืองและส าหรับท่านสมาชิกท่ีเดินทางกบัการบินไทยเป็นประจ า การบินไทยมีความมุ่งมัน่ใน
การมอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นการน าเคร่ืองบินแอร์บัส A380 เข้ามาให้บริการ หรือการเปิดเส้นทางบิน
ใหมสู่เ่มืองท่ี 7 ในประเทศญ่ีปุ่ นคือ เมืองเซน็ได ภายในสิน้ปีนี ้ความร่วมมือระหวา่ง รอยลั ออร์คิด พลสั ของการบินไทย 
และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ในครัง้นี ้นบัเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของสมาชิกของ
ทัง้สองฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการโอนคะแนนสะสมท่ีได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์ -
เตอร์ด มาเป็นไมล์สะสมกบัรอยลั ออร์คิด พลสั เพ่ือให้ท่านสมาชิกสามารถสะสมไมล์จากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั
ได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วย่ิงขึน้ ซึง่นบัว่าเป็นวตัถุประสงค์หลกัในด้านการมอบสิทธิประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า และ
ถือเป็นจุดมุ่งหมายท่ีตรงกันของทัง้สองฝ่าย นัน้คือ การบินไทย และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน)” นายโชคชยั กลา่วสรุป 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ :   
ธีรารัตน์ พิพฒัน์ฉตัรเดชา 
บริษัท สยามพีอาร์ คอนซลัแทนท์ จ ากดั  
โทร. 0-2693-7835-8 ตอ่ 25 มือถือ 089 824 2571 
 


