ข่ าวประชาสัมพันธ์

สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดรุกกลยุทธ์ สร้ างฐานบัตรเครดิต – ตัง้ เป้าสมาชิกบัตรเครดิตเติบโต 30%
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ชี้ปัจจัยการเติบโตของตลาดกลุ่มบัตรเครดิตและแนวโน้ มพฤติกรรมผู้บริ โภค
ใช้ บัตรเครดิตแทนเงินสดเพิ่มสูงขึ้น เผยกลยุทธ์ การขยายฐานลูกค้ าบัตรเครดิตผ่ าน 3 แผนหลักดึงดูดลูกค้ า
ใหม่ นาเสนอบริ การและผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริ มสร้ างความสั มพันธ์ ระยะยาว และเพิ่มช่ องทางธุ รกิจผ่ านการ
สร้ างพันธมิตร นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้ จับมือการบินไทยเปิ ดตัว “บัตรเดียวที่ให้ คุณบินได้ เร็ วกว่ า” เพียงใช้
จ่ ายผ่ านบั ตรเครดิต ของธนาคารฯ รั บคะแนนสะสมพิเศษผ่ า นไมล์ สะสมการบินไทยใช้ สิทธิ์เที่ยวไกลถึง
ประเทศญี่ปุ่น คาดโปรโมชั่นนี้จะส่ งผลให้ มีสมาชิกใหม่ เพิม่ ขึน้ 30%
มร. แรมกี ้ ซับบรามาเนียน รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
(ไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวว่า บัตรเครดิตมีความส าคัญมากขึน้ ในชี วิตประจาวันของผู้บริ โภค เพราะเป็ นสิ่ง ที่
ผู้บริ โภคใช้ ห ลายครั ง้ ในแต่ละวัน โดยอาจจะเป็ นบัตรที่ สาคัญที่ สุดในกระเป๋ าสตางค์ ก็ว่าได้ นอกจากนี ผ้ ้ ูบ ริ โภคมี
แนวโน้ มใช้ บัตรเครดิตแทนที่การใช้ เงิ นสดในการจับจ่ายใช้ สอยในชีวิตประจาวัน ดังนัน้ ทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ประเทศไทย จึงมุ่งเน้ นที่การตอบสนองความต้ องการและไลฟ์
สไตล์ของลูกค้ ากลุ่มนี ้ นอกจากนี ้ยังเน้ น ต่อยอดนาเสนอแคมเปญใหม่เพื่อเป็ นการมอบสิทธิ ประโยชน์ ผ่านโปรโมชั่น
ต่างๆ และกระตุ้นให้ ลูกค้ าใช้ จ่ายผ่านบัตรมากขึน้ โดยจากการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้ บตั รเครดิตทั่วโลกพบว่า ยอดผู้
ลงทะเบี ยนเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตที่ มี รี วอร์ ด โปรแกรม นัน้ มีการเติบโตอยู่ที่ 27% ซึ่งถือว่าเป็ นการเติบโตที่สูงมาก
โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่สาคัญๆ อาทิ อินเดีย 48% แอฟริ กาใต้ 45% บราซิล 35% ขณะที่ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกอย่างในประเทศจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่าตัวจากเดิม 16% เป็ น 36% โดยปั จจัยการเติบโตมาจาก
ลูกค้ ามีความเชื่อมัน่ และมีแบรนด์ลอยัลตี ้ค่อนข้ างสูง ประกอบกับการมอบสิทธิ ประโยชน์ ในการตอบแทนลูกค้ าผ่าน
โปรโมชั่นต่างๆ อาทิ การแจกคะแนนสะสม การมอบเงินคืนในบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิ ตเมื่อมีการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ
รวมถึงโปรโมชัน่ ที่ทาร่ วมกับร้ านค้ าและบริ การต่างๆ เพื่อเป็ นส่วนลดหรื ออานวยความสะดวกให้ ลกู ค้ าผู้ถือบัตร ทาให้
ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจ และเป็ นปั จจัยในการต่อยอดจนนาไปสูก่ ารมีจานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ ้น
“สาหรั บกลยุทธ์ ห ลักของธนาคารฯ ในการสร้ างความแข็ง แกร่ งให้ กบั ธุรกิจบัตรเครดิต ประกอบด้ วย 3 แผน
หลัก ประกอบด้ วย 1. ยูซเสจ (Usage) คือ การกระตุ้นให้ ใช้ บตั รเครดิตผ่านโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ของบัตร
เครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดที่ใช้ ได้ ใน 3 ประเทศ – ไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง สิทธิประโยชน์หลักกับปั๊ มน ้ามัน ซุปเปอร์
มาร์ เก็ต ร้ านอาหารสาหรับลูกค้ าธนาคารฯ พิเศษ และสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ กับห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ า อีคอมเมิร์ซ
และในธุรกิจท่องเที่ยว 2. รี วอร์ ด (Reward) คือ การมอบสิทธิประโยชน์ กลับคืนสู่ลูกค้ าในรู ป แบบของรางวัล เงินคืน
(Cash Back) แลกตัว๋ เครื่ องบิน หรื อแม้ แต่การบริ จาคเพื่อองค์กรการกุศล และ 3. อัลไลแอนซ์ (Alliance) คือการสร้ าง

พันธมิตรใหม่ทงในด้
ั ้ านการค้ าและกิจกรรม เพื่อเป็ นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้ มีมลู ค่าเพิ่มมากขึ ้น และเป็ น
การเปิ ดประตูทางธุรกิจที่ทาให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าใหม่ๆ ของธนาคารฯ ยกตัวอย่างเช่น บัตรเครดิตการ์ ดลิเวอร์ พูลที่เปิ ดตัว
ไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยในปี นีธ้ นาคารฯ ตังเป
้ ้ ากระตุ้นยอดสมาชิกใหม่เพิ่มขึน้ 30% โดยเน้ นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป
วัยทางานที่มีกาลังซื ้อค่อนข้ างสูงหรื อระดับ B+ ขึ ้นไป ซึง่ นอกเหนือจากการให้ ความสาคัญกับพันธมิตรทังรายใหม่
้
และ
รายเก่าแล้ ว ธนาคารฯ ยังเน้ นกระตุ้นตลาดผ่านแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” มร. แรมกี ้ กล่าว
นางสาวอรรั ตน์ ชุ ติมิ ต ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ฝ่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ บุคคลธนกิจ ธนาคาร
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารฯ ได้ วางกลยุทธ์ การส่งเสริ มการขายในการขยาย
ฐานลูกค้ าบัตรเครดิตผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อมอบบริ การสุดพิเศษคืนกาไรให้ กับลูกค้ าใหม่และลูกค้ าที่ใช้ จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ต่อเนื่อง โดยล่าสุดธนาคารฯ ได้ จบั มือกับ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ร่ วมกันออกแคมเปญเพื่ อตอบแทนลูกค้ าและสมาชิ กด้ วยการเปิ ดตัวแคมเปญ “บัตรเดียวที่ให้ คุณ ได้ บินเร็ วกว่ า ”
ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์และความสะดวกสบายให้ กบั ลูกค้ าเพียงใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตแทนเงินสด มีสิทธิ์รับคะแนน
สะสมพิ เ ศษผ่ า นไมล์ ส ะสมการบิ น ไทยพร้ อมสิ ท ธิ์ เ ที่ ย วไกลถึ ง ประเทศญี่ ปุ่ น นอกจากนี ย้ ัง เพื่ อ เป็ นการต่ อ ยอด
ความร่ วมมือกับการบินไทยตลอดทศวรรษแห่งความสาเร็ จที่ผ่านมาร่ วมกัน ทัง้ นีเ้ พื่อ มุ่งเน้ นการพัฒนาความสัมพันธ์
ระยะยาวและนาเสนอการให้ บริ การทางการเงิ นที่ ห ลากหลายเพื่ อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิ จ ของบริ ษัทคู่ค้า
ของธนาคารฯ อีกด้ วย
นางสาวอรรัตน์ กล่าวเสริ มว่า “สาหรับโปรโมชัน่ ดังกล่าว ลูกค้ ามีสิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษผ่านไมล์สะสม
การบินไทยสูงสุดถึง 45,000 รอยัล ออร์ คิต พลัส ไมล์ เพื่อรับโบนัสแลกตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับของสายการบินไทย โดย
เน้ นกลุ่มเป้าหมายวัยทางานและนักธุรกิจ ที่มีรายได้ ขนต
ั ้ ่าต่อเดือน 30,000 บาท ขึ ้นไป เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื ้อ
ค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระตุ้นให้ เกิดการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตแทนการใช้ จ่ายด้ วยเงินสด จากกลยุทธ์
การดาเนิ นธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะช่วยตอบโจทย์ ได้ ทัง้ 2 ฝ่ าย คือ ในส่วนของพันธมิตรด้ านธุรกิจและลูกค้ าผู้ถือ
บัตร ทัง้ นีล้ ูกค้ าสามารถรั บสิทธิ พิเศษได้ มากถึง 2 ต่อ สาหรั บผู้ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรื อลูกค้ าใช้ จ่ายผ่านบัตร
เครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด ภายใต้ เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด สาหรับลูกค้ าที่สนใจสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดและ
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.standardchartered.co.th”
นายโชคชัย ปั ญญายงค์ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ อาวุโส สายการพาณิชย์ บริ ษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงหนึง่ ทศวรรษที่ผ่านมาการบินไทยได้ กาหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายอย่างชัดเจนในการ
พัฒนาการให้ บริ การโดยคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การมาอย่างต่อเนื่อง สาหรับความร่ วมมือในครัง้ นี ้ การบิน
ไทยได้ ร่วมกับสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดสานต่อความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ โดยได้ ร่วมกันเปิ ดตัวแคมเปญเพื่ อตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ให้ กบั ลูกค้ าที่ชอบการเดินทางผ่านการช้ อปปิ ง้ ด้ วยบัตรเครดิตของสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด โดยการบินไทยได้
มอบสิทธิพิเศษด้ านการเดินทางให้ ลกู ค้ าสามารถมีสิทธิ์ใช้ คะแนนสะสมพิเศษแลกเป็ นไมล์สะสมการบินไทยในการแลก
บัตรโดยสารเครื่ องบิ นไป-กลับ ไปยังประเทศต่างๆ ที่ เป็ นจุดบิ นของการบิ นไทยทัง้ เส้ นทางบิ นระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ ซึ่ง ถื อ เป็ นการคื น ก าไรให้ กับ ลูก ค้ า ในโอกาสที่ ก ารบิ น ไทยและธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด
มีความสัมพันธ์ที่ดีกนั มานาน
“สาหรั บรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์ คิด พลัส ปั จจุบันมีสมาชิ กกว่า 2.4 ล้ านคนทั่วโลกมีคู่สญ
ั ญาทัง้ ด้ าน
โรงแรม บัตรเครดิต รถเช่าและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ กว่า 50 ราย ซึง่ สมาชิกสามารถสะสมไมล์และแลกรับรางวัลเป็ นบัตร
โดยสารของการบินไทยและเครื อข่ายสายการบินพันธมิตร ในกลุ่ม สตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมทังสิ
้ ้น 28 สายการบิน หรื อ
สามารถแลกรางวัลห้ องพักโรงแรม และรางวัลตามไลฟ์สไตล์ของสมาชิก ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการเพิ่มพูนสิทธิประโยชน์
ให้ กบั สมาชิกอยู่อย่างต่อเนื่องและสาหรับท่านสมาชิกที่เดินทางกับการบินไทยเป็ นประจา การบินไทยมีความมุ่งมัน่ ใน
การมอบสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ า ไม่ว่าจะเป็ นการนาเครื่ องบินแอร์ บัส A380 เข้ ามาให้ บริ การ หรื อการเปิ ดเส้ นทางบิน
ใหม่สเู่ มืองที่ 7 ในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อ เมืองเซ็นได ภายในสิ ้นปี นี ้ ความร่ วมมือระหว่าง รอยัล ออร์ คิด พลัส ของการบินไทย
และ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ในครัง้ นี ้ นับเป็ นการตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้ องการของสมาชิกของ
ทังสองฝ่
้
ายเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนคะแนนสะสมที่ได้ รับจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด มาเป็ นไมล์สะสมกับรอยัล ออร์ คิด พลัส เพื่อให้ ท่านสมาชิกสามารถสะสมไมล์จากการใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน
ได้ อย่างง่ายๆ และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ซึง่ นับว่าเป็ นวัตถุประสงค์หลักในด้ านการมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สดุ ให้ แก่ลกู ค้ า และ
ถื อเป็ นจุดมุ่งหมายที่ ตรงกัน ของทัง้ สองฝ่ าย นัน้ คือ การบิ นไทย และ ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จ ากัด
(มหาชน)” นายโชคชัย กล่าวสรุ ป
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