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สมาคมตลาดตราสารหน้ี จับมือ Money Channel 
ผุดรายการใหม “Smart Money กระเปาตังค กระเปาตุง” 

ติดอาวุธทางปญญาใหคนไทยรูวิธีบริหารเงิน 
 
สมาคมตลาดตราสารหน้ี รวมกับ สถานีโทรทัศนเพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel เปดตัวรายการใหม “Smart 
Money กระเปาตังค กระเปาตุง” ออกอากาศทาง Money Channel ทุกวันศุกร เวลา 15.30-16.00 น. เร่ิม 16 ส.ค. นี้ เปนตนไป 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก 2 พันธมิตร กลุมธนาคารกรุงศรี และ ปตท. รวมเผยแพรความรูดานการบริหารเงินและการลงทุน
อยางครบวงจร ใหคนไทยไรหนี้ มีเงินออม และตอยอดสูการลงทุนใหเงินเพิ่มพูน กระเปาตุง!! 
 คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประธาน
กรรมการ บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด กลาววา นโยบายหลักที่ตลาดหลักทรัพยฯ มอบใหแก Money Channel คือ
การทําหนาที่เปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจดานการบริหารเงินสวนบุคคล และการ
ลงทุนสูประชาชนในวงกวาง ดังนั้น ตลาดหลักทรัพยฯ และ Money Channel จึงมีความยินดีเปนอยางย่ิงที่สมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยไดแสดงความสนใจเขารวมผลิตรายการ Smart Money กระเปาตังค กระเปาตุง เพื่อใหความรูดานการ
บริหารเงิน รวมถึงการใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑทางการเงินที่เปนทางเลือกในการลงทุนอยางครบถวน รอบดาน 
โดยเฉพาะการใหความรูเก่ียวกับการลงทุนในตราสารหนี้นั้น ถือวามีความนาสนใจอยางย่ิงสําหรับผูลงทุนในชวงเวลาที่
ตลาดมีความผันผวนเชนนี้  
 คุณนิวัฒน กาญจนภมูินทร กรรมการผูจัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กลาววา สมาคมฯ เล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมใหคนไทยมีความรูดานการบริหารเงิน ดังนั้น เม่ือตัดสินใจรวมทํารายการ Smart Money 
กระเปาตังค กระเปาตุง จึงไดออกแบบใหรายการมีเนื้อหาครอบคลุมกวางขวางท้ังดานการวางแผนการเงินและการลงทุน
ในหลายๆ ชองทาง  โดยไมจํากัดแตเพียงเร่ืองของการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะเราเช่ือวาหากประชาชนสามารถบริหาร
จัดการเร่ืองเงินสวนตัวใหมีความเขมแข็งได ก็จะเปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยสรางความแข็งแกรงอยางย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจ
ของประเทศ อยางไรก็ตาม สมาคมฯ ก็ไมลืมที่จะสอดแทรกความรูเก่ียวกับตราสารหนี้เขาไวเปนสวนหนึ่งของรายการ โดย
จะมีการรายงานความเคล่ือนไหวในตลาดตราสารหนี้เพื่อใหนักลงทุนไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย 
 “สมาคมฯ ตองขอขอบคุณกลุมธนาคารกรุงศรี และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไดรวมใหการสนับสนุน
รายการ Smart Money กระเปาตังค กระเปาตุง ทั้งในสวนของการสนบัสนุนการผลิต และรวมเปนวิทยากรแบงปนความรู
ในรายการ” คุณนิวัฒน กลาว 
 คุณกฤษณ จันทโนทก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และ
ธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา กลุมธนาคารกรุงศรีมีความยินดีที่ไดมีสวนรวมสนับสนุน
รายการ เพราะรายการนี้มีแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิด “เร่ืองเงิน เร่ืองงาย” ของธนาคาร โดยนําแนวคิดการบริหารเงิน
มาอธิบายอยางงายๆ ใหประชาชนทั่วไปสามารถนําไปปรับใชไดจริง โดยพรอมนําความรู ความเชี่ยวชาญ ในฐานะผู



ใหบริการดานการบริหารเงินและการลงทุนอยางครบวงจร ต้ังแตบริการเงินฝาก สินเช่ือ และบริการดานการลงทุน มา
แบงปนแกผูชมดวย 
 คุณประภาส ตันพิบูลยศักดิ์ ประธานเจาหนาที่การลงทนุ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศร ี
จํากัด กลาววา บลจ.กรุงศรี จะรวมใหคําแนะนําดานการวางแผนการเงิน การลงทุนผานกองทุนรวม ซึ่งมีหลากหลาย
ประเภท เหมาะกับคนหลากหลายกลุมอายุ และอาชีพ ซึ่งลวนแตสามารถใชกองทุนรวมเปนเคร่ืองมือในการบริหารเงิน 
วางแผนเตรียมตัวรับวัยเกษียณ หรือแมแตใชเปนตัวชวยในการลดหยอนภาษี ม่ันใจวาผูชมจะไดรับสาระความรูที่เปน
ประโยชนตอการเพิ่มพูนเงินในกระเปาของตนเองอยางแนนอน 
 คุณสุรงค บูลกุล ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาววา ปตท.ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนช้ันนําของไทย ถือเปนภารกิจหนึ่งของเราในการรวมกันพัฒนาตลาดทุนไทยใหกาวไปขางหนา เราให
ความสําคัญกับการใหความรูแกประชาชนใหรจักวางแผนการเงิน และเห็นวารายการนี้มีเนื้อหาท่ีเปนประโยชนชวยใหคน
ไทยมีความเขมแข็งดานการเงินได จึงตัดสินใจเขามาใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของงานดาน CSR 
ที่ ปตท. มอบคืนกลับใหกับสังคมไทย 
 
 อนึ่ง รายการ Smart Money กระเปาตังค กระเปาตุง เปนรายการที่มุงสงเสริมความรูดานการบริหารเงิน การ
วางแผนการเงินใหแกประชาชน ภายใตการรวมผลิตของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสถานีโทรทัศน Money 
Channel โดยมี กลุมธนาคารกรุงศรี และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนผูสนับสุนนหลัก ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา 
15.30-16.00 น. ทาง Money Channel ซึ่งสามารถรับชมไดทางเคเบิลทีวี True Visions ชอง 14, CTH ชอง 8 และเคเบิล
ทีวีทองถ่ินทั่วประเทศ / จานดาวเทียม PSI (จานดํา) ชอง 114,  PSI OK ชอง 39, DTV (จานเหลือง) ชอง 61 / กลองทีวี
ดาวเทียม GMM Z ชอง 14 และ 101, Sun Box ชอง 24 (KU Band) และ ชอง 334 (C Band) หรือรับชมผานอินเตอรเน็ต
ทางเว็บไซต www.moneychannel.co.th และ App Money Channel เฉพาะ iOS 
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สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : ฝายกลยุทธดานการตลาด บริษัท แฟมมิล่ี โนฮาว จํากัด โทร. 0 2229 2000 ตอ 3421 (คุณ
มงคล) หรือ 3435 (คุณเมวดี)   
 


