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¬สินเชื่อที่อยู่อาศัย Home Loan 
กรณีซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม 
และ กรณีไถ่ถอน จ�านอง  
(Re-finance)
•	 อตัราดอกเบี้ย	0%	นาน	6	เดอืน	
•	 เดอืนที่	7-12	MRR-5.50%	(1.37%)

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 

ต่อท่ี 1 รบั	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ*	
	 	เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์ภายในงาน
ต่อท่ี 2 รบัฟรี	เซต็กระดาษโน้ต	Home	Loan	1	ชิ้น	
มลูค่า	59	บาท	เมื่อผ่านการพจิารณาสนิเชื่อเบื้องต้น	
(Prescreen)	ภายในงาน
ต่อท่ี 3 รบัฟรี	หมอนรองคอ	1	ใบ
	 	เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารประกอบ 
อย่างน้อย	3	รายการ	ภายในงาน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย
• แบบที่ 1	(ท�าประกนั)	ปีที่	1	อตัราดอกเบี้ย	
1.75%	ปีที่	2-3	MRR-2.75	หลงัจากนั้น	 
MRR-1.50	เฉลี่ย	3	ปี	3.33%
• แบบที่ 2	(ท�าประกนั)	ปีที่	1-2	อตัราดอกเบี้ย	
MRR-3.75%	ปีที่	3	MRR-3.50%	หลงัจากนั้น	 
MRR-1.50	เฉลี่ย	3	ปี	3.20%
• แบบที่ 3	(ไม่ท�าประกนั)	ปีที่	1	อตัราดอกเบี้ย	
1.75%	ที่	2-3	MRR-2.25%	หลงัจากนั้น	 
MRR-1.50	เฉลี่ย	3	ปี	3.66%
• แบบที่ 4	(ไม่ท�าประกนั)	ปีที่	1-2	อตัราดอกเบี้ย	
MRR-3.50%	ปีที่	3	MRR-3.25	หลงัจากนั้น	 
MRR-1.50	เฉลี่ย	3	ปี	3.45%
 ฟรี!!!		-	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคา
	 		 -	หลกัทรพัย์ประกนั
		 	 -	ค่าธรรมเนยีมยื่นกู้ 
¬สินเชื่อ Refinanec
 ฟรี 	 -	ค่าจดจ�านอง	1%
	 	 -	ค่าประเมนิราคาหลกัประกนั
	 	 -	ค่าธรรมเนยีมยื่นกู้
  *** เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด

Home Easy Cash
•	 วงเงนิกู้สูงสดุ	8	ล้านบาท
•	 ผ่อนจ่ายสบายนานสูงสดุ	15	ปี
•	 กู้ง่าย	ใช้หลกัประกนัปลอดภาระ	 
(ที่อยู่อาศยั	บ้าน	อาคารชดุ	หรอืที่ดนิ)
•	 สามารถน�าเงนิไปใช้จ่ายทั่วไป	หรอื	ปิดช�าระหนี้ 
ที่มกีบัสถาบนัการเงนิอื่น
 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan  
(สินเชือ่บ้านกสกิรไทย)
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษภายในงาน
รบัฟร!ี	Digital	Koins	
ส�าหรบัสะสมเพื่อน�ามาแลกของพรเีมยีม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
• ดอกเบี้ย 0%	ต่อปี	3	เดอืนแรก
•	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั	50%	
อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี	
รับทันที	หมอนรองคออุ่นรกั	
ยื่นขอสนิเชื่อด้วยตนเองพร้อมเอกสาร 
ครบถ้วนเท่านั้น

รับเพิ่ม
• ต่อที่ 1 รับ กระเป๋า เดินทาง  
Bear Friends 24”	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ 
ตั้งแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป
• ต่อที่ 2 รับ Central Gift Voucher  
มูลค่า 3,000 บาท
ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาทขึ้นไป 
และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ	 
ตามเงื่อนไข**	

สินเชื่อบ้าน 
ส�าหรบัลูกค้ากู้สนิเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่	 
บ้านมอืสอง	ปลูกสร้างบ้าน
•	 อนมุตัเิรว็
•	 ผ่อนได้นานสูงสดุ	30	ปี	
•	 ฟรคี่าจดจ�านอง	
6	-	8	ก.ย.62

¬¬สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน 
•	 พเิศษ!	ของที่ระลกึเสรมิมงคล	จ�านวน	1	ชิ้น	 
(1	ชิ้นต่อ	1	บญัชเีงนิกู้)	
•	 ส�าหรบัลูกค้าสนิเชื่อปลูกสร้างบ้าน	 
วงเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป	ที่ได้รบัอนมุตัิ	 
และเบกิจ่ายเงนิกู้ภายใน	30	ก.ย.	62	

¬สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
•	ฟรคี่าประเมนิ
•	ฟรคี่าจดจ�านอง

¬สินเชื่อบ้านคือเงิน 
•	ได้ทกุหลกัประกนั
•	ฟร!ี	ค่าประเมนิ

สินเชื่อรถคือเงิน
•	อนมุตัภิายใน	1	วนั
•	ผ่อนน้อยนานสูงสดุ	84	เดอืน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ท�ำเลทอง
NPA

อนุมัติ
ทันทีในงานดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

กว่ำ 60 %
ลดกระหน�ำ่
ธนาคารกรงุศรอียธุยา
ทรพัย์สนิพร้อมขาย
•	รบัส่วนลดมากกว่า	68%

ธนาคารกรงุเทพ
บัวหลวงทรพัย์สนิพร้อมขาย	ท�าเลด.ี.. 
ในราคาสดุพเิศษ
ฟร	ีค่าส�ารวจและประเมนิหลกัประกนั	และค่า 
และรบัอัตราดอกเบ้ียพเิศษ
รบัเพิม่	กระเป๋า	Blue	Bag	1	ใบ
เม่ือจองซ้ือทรพัย์ภายในงาน

กู้ซื้อ/สร้าง/ซ่อม/รีไฟแนนซ์บ้าน



ธนำคำรกสิกรไทย
¬K-Personal Loan  
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย) 
 •	อตัราดอกเบี้ยต�่า	0.70%	ต่อเดอืน
¬K-Express Cash  
(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
•	อตัราดอกเบี้ย	0%	นาน	สงูสดุ	90	วนั	
¬บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด  
(PTT Blue Credit Card)
•	รบัทนัท!ี	กระเป๋าเป้	หรอื	Cafeé́	Amazon	 
Privilege	Card	หรอื	กระเป๋าเดนิทาง 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	รบัทนัท	ีกระเป๋าเกบ็ร้อนเยน็
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
•	รบัฟร	ีกระเป๋าล้อลาก	Signature
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม 
•	รบัฟร	ีกระเป๋า	anello	Big	Logo	Print	Mini
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม  
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม    
บัตรเครดิต กรุงศรี  
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินัม
•	รบัฟร	ีกระเป๋า	anello	Foldable	Backpack
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
•	รบัฟร	ีกระเป๋า	ESPRIT	Tote, 
กระเป๋า	ESPRIT	Overnight 
บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
•	รบัฟร	ีกระเป๋า	ESPRIT	Sport
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
•	รบัฟร	ีกระเป๋าเดนิทางสามหมจีอมป่วน	 
20	นิ้ว	หรอื	กระเป๋าสะพายสามหมจีอมป่วน

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนำคำรซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้  
แคชแบ็ก แพลตตินั่ม
•	รบัเครดติเงนิคนื	11%	เมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้า	
รถไฟใต้ดนิ	(ยกเว้นแอร์พอร์ต	เรล	ลงิก์)	 
และคาเฟ่	อเมซอน
•	รบัเครดติเงนิคนื	5%	ที่	Grab	ร้านบทูส์	 
และ	ร้านวตัสนั	
•	รบัเครดติเงนิคนื	1%	ส�าหรบัการใช้จ่ายอื่นๆ	
•	รบัเครดติเงนิคนื	1%	เมื่อเตมิน�้ามนัที่ป๊ัม
น�้ามนัเชลล์	ครบทกุ	800	บาท

¬ซิตี้ เรดดี้เครดิต  
วงเงินสดพร้อมใช้
•	กดเงนิสดได้ทกุที่	ตลอด	24	ชั่วโมงทั่วประเทศ	
โดยไม่มค่ีาธรรมเนยีม
•	สั่งเงนิก้อนได้ทกุเมื่อ	รบัเงนิก้อน 
โอนเข้าบญัชภีายใน	1	วนัท�าการ	 
โดยไม่มค่ีาธรรมเนยีม
•	ผ่อนช�าระ	กบั	Citibank	PayLite	รบัดอกเบี้ย	
0%	นานสงูสดุ	24	เดอืน	กบัร้านค้าที่ร่วมรายการ
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อส่วนบุคคล
• รบัฟร!ี!	หมอนรองคอน้องลงิอซีี่
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรบตัรกดเงนิสด	
SPEEDY	CASH	หรอื	สนิเชื่อส่วนบคุคล	
SPEEDY	LOAN	ภายในงาน	50	ท่านแรก/วนั	¬

บัตรกดเงนิสด Speedy Cash
• พเิศษ	สมคัรวนันี้อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	0%	
สงูสดุ	3	รอบบญัชสี�าหรบัลูกค้าที่โอนเงนิแบบ
เร่งด่วน	(UCT)	เท่านั้น	และช�าระดไีม่ผดินดั
หลงัจากนั้นคดิดอกเบี้ยปกตติามวงเงนิอนมุตัิ

¬สินเชือ่ส่วนบุคคล Speedy Loan
• พเิศษ	อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ	9.99%	ต่อปี	
(12	เดอืนแรก)
•	ไม่ม	ีค่าธรรมเนยีมในการใช้วงเงนิ 
และการจดัการเงนิกู้
•	เลอืกผ่อนช�าระเบาๆ	นานสงูสดุ	72	เดอืน
•	ไม่ต้อง	มหีลกัทรพัย์หรอืบคุคลค�้าประกนั

¬บัตรเครดิต
•	ส�าหรบัผูท้ี่สมคัรบตัรเครดติหลกัใบแรก
ที่สมคัรผ่านช่องทางแอป	SCB	EASY,	 
Online	เท่านั้น	
*รบัฟร!ี!	กระเป๋าล้อลาก	 
Caggioni	ขนาด	26	นิ้ว	
*รบัฟร!ี!	บตัรก�านลั	 
Starbucks	มลูค่า	2,000	บาท
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด* 

ธนำคำรไทยพำณิชย์

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
โปรโมชัน่ลูกค้าสมคัรบตัรฯใหม่
ต่อท่ี 1	สมคัรง่าย	เอกสารครบ	รบัทนัที 
ของสมนาคณุสดุพเิศษ	(กระเป๋า	Santa	
Barbara	Polo	&	Racquet	Club, 
กระเป๋าเป้	Anello,	กระเป๋า	Todd)
ต่อท่ี 2	อนมุตัป๊ัิบ	รบัเพิ่ม	
ดอกเบี้ย	0%	30	วนั	หรอื	กระเป๋าล้อลาก	
Todd	20	นิ้ว*
โปรโมชัน่ลกูค้าสมาชกิ
•	รบัสงูสดุ	700	บาท*	เพยีงแนะน�าเพื่อน
สมคัรบตัรฯ	
•	รบักระเป๋าสดุชคิ	เพยีงยื่นเอกสาร 
เพิ่มวงเงนิ,สมคัรบรกิาร	Umay+	Mobile	 
Application/Umay+	LINE	Connect,	 
สมคัรบรกิารหกับญัชอีตัโนมตัิ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ก�าหนด
**ลูกค้าสามารถพมิพ์เอกสารเพิ่มเตมิด้วยตวัเอง 
เช่น สลปิเงนิเดอืน หรอื Statement ได้ที่บูธ

ธนำคำรกรุงไทย
สินเชื่อส่วนบุคคล
• กรุงไทย Smart Money
- ผู้มรีายได้ประจ�า	
อตัราดอกเบี้ย	ปีที่	1=14%	ปีที่	2-5=18%	 
(อายสุญัญาสูงสดุ	5	ปี)
-	 ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป	 
(Self	-	Employed)	อตัราดอกเบี้ย	 
ปีที่	1=19%ปีที่	2-5=21%	(อายสุญัญาสูงสดุ	5	ปี)
• อเนกประสงค์ 5 Plus 
อตัราดอกเบี้ย	ปีที่	1	=	MRR+5%	(11.87%)	
ปีที่	2-5	=	MRR+7%	(อายสุญัญาสูงสดุ	5	ปี)
• กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus 
อตัราดอกเบี้ย	MRR+9%	(15.87%)(อายสุญัญาปีต่อปี)
¬• รับบัตรก�านัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท 
เมื่อสมคัรบตัรเครดติเคทซีทีกุประเภท	 
(บตัรหลกัใหม่)

บัตรเครดิตรับเงินคืนสงูสดุ 11%

0%
ดอกเบี้ยกู้สนิเช่ือบุคคล



ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต
ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รับปั๊ป กระเป๋า ELLE Overnight Bag, 
กระเป๋า ELLE Homme, กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset 
และกระเป๋า Shopping ELLE ส�าหรบัค่าเบี้ยประกนั 
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ต่อที่ 2 : รบัเงนิคนื หรอื บตัรก�านลั เมื่อซื้อผลติภณัฑ์
ที่ร่วมรายการ*

ต่อที่ 3 : รับสทิธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ SCB LIFE 
โดยช�าระเงนิผ่านบตัรเครดติ SCB

ต่อที่ 4 : รับเอกสทิธิ์สมคัร SCB FIRST 
หรอื SCB PRIME นาน 3 ปี¬ 

ประกันวินาศภัย
ต่อที่ 1 :  ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ 
กระเป๋าเป้, เก้าอี้รถเขน็ BSC 
กระเป๋า Shopping G2000

ต่อที่ 2 : รบับตัรก�านลั เทสโก้ โลตสั สูงสดุ 400 บาท 
เมื่อสมคัรกรมธรรม์ใหม่ หรอืต่ออายกุรมธรรม์ประกนั
รถยนต์ ประกนัสขุภาพสขุทกุวยั, ประกนัอบุตัเิหตุ
ส่วนบคุคล, ผลติภณัฑ์ GRAB 860 Series 

ต่อที่ 3 : รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นานสูงสดุ 10 เดอืน ส�าหรบั
ลูกค้าที่ซื้อและช�าระค่าเบี้ยประกนัรถยนต์ หรอื ประกนั
สขุภาพสขุทกุวยั ผ่านบตัรเครดติ SCB 

ต่อที่ 4 : Happy Plus ทั้งลด ทั้งแถม รบัความคุ้มครอง
รถยนต์จากภยัน�้าท่วมสูงสดุ 100,000 บาท รบัคุ้มครอง
ทรพัย์สนิภายในรถจากการลกัทรพัย์ สงูสดุ 20,000 บาท 
และรบัค่า Taxi เมื่อน�ารถเข้าซ่อม (ในกรณเีป็นฝ่ายถูก)  
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

คาราวานตรวจสุขภาพ 
พิเศษท�ากรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงาน
ไม่จ�ากดัจ�านวนเบี้ย รบัถงุผ้ารกัษ์โลก และร่มพบั
กรงุไทย-แอกซ่า ทนัท ี1 ชดุ

เบี้ยประกันรับรวมรายปี* รับ
20,000-99,999 บาท   กระเป๋าเป้สะพายหลงั
100,000 บาทขึ้นไป  กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
1,000,000 บาทขึ้นไป  ตุ๊กตาหมกีรงุไทย-แอกซ่า 
*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
รับทันท ีSave The Planet Bag 1 ใบ เมื่อซื้อประกนัภยั
ภายในงานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

KTB Shop Smart Pearl Card
• ยกเว้นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
• ลดค่าธรรมเนยีมรายปี เพยีง 499 บาท

KTB Shop Smart Palladium
• ยกเว้นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
• ลดค่าธรรมเนยีมรายปี เพยีง 1,499 บาท

KTB Shop Smart Blue Diamaond Xtra 
• ยกเว้นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
• ลดค่าธรรมเนยีมรายปี เพยีง 899 บาท
¬เปิดบตัรใหม่ KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra 
• รบัทนัท ีกระเป๋า Save Our Earth, 
*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

 ธนาคารกรุงไทย

รถยนต์/ทองคำ�-iPhone XS
ซื้อประกันในงาน รับทันที

ประกันชีวิต
รับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน

เบี้ยประกัน  รับฟรี
5,000,000 บาทขึ้นไป All New MG3 hatchback  
   รุ่น 1.5 D*
1,000,000 บาทขึ้นไป ทองค�าแท่งหนกั 8 บาท*
500,000   บาทขึ้นไป ทองค�าแท่งหนกั 3 บาท*
300,000   บาทขึ้นไป iphone XS 64 GB*
200,000  บาทขึ้นไป ทองค�าแท่ง หนกั 1 บาท*
100,000  บาทขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางน้องน�้าใจ 20"
   + Diary Wireless Charger*
50,000   บาทขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 24” 
*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

บมจ.ไทยประกันชีวิต

เฉพาะ
ในงาน
เท่านั้น

สมคัรและช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติแบบรายปีของ 
บมจ.ไทยประกนัชวีติ และ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา 
ประกนัชวีติ*
• ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท 
รับทันที* กระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า 
• ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
รับทันที* กระเป๋าเดนิทาง 20” 
• ช�าระเบี้ยประกนัรายปี 16/8 24,000 บาทขึ้นไป 
รับทันที เก้าอี้เป่าลม
• ช�าระเบี้ยประกนัภยัส�าเรจ็รูป ของ บมจ.อลอินัซ์ 
อยธุยา ประกนัภยั 1,499 บาท ขึ้นไป 
รับทันที กระเป๋าสก๊อตตี้
โปรโมชั่นพิเศษ!!!!! เมื่อสมคัร
และช�าระเบี้ยประกนัสูงสดุ
ในแต่ละวนั (1,000,000 บาทขึ้นไป 
ต่อกรมธรรม์) รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ญี่ปุ่น 
1 รางวลั (2 ที่นั่ง) *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

FREE
!!

แคมเปญเงินฝาก
ดอกเบี้ยแรง 2%

ธนาคารกรุงไทย 
เงินฝากประจ�า
• เงนิฝากประจ�าพเิศษ 22 เดอืน 
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี 
• เงนิฝากประจ�าพเิศษ 8 เดอืน ดอกเบี้ยสูงสดุ 
1.85% ต่อปี* 

ธนาคารไทยพาณิชย ์
เงินฝาก
• ฝาก ถอน โอน จ่าย ง่าย 
ผ่านแอป SCB EASY 
กบับญัชอีอมทรพัย์ อซีี่ 
• ดอกเบี้ยสูงสดุ 1.5% ต่อปี 
รับฟรี! ร่มพบัมนิลิายจดุ
เมื่อเปิดบญัชอีอมทรพัย์ 
แบบ E PASSBOOK 
พร้อมสมคัร SCB EASY APP     *เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ 
เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือ บัญชีเงินฝาก
สินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
• รับฟรี ชดุกล่องใส่ดนิสอ Blink Blink (พร้อมดนิสอส)ี 
1 ชดุ (เมื่อเปิดบญัชี
เงนิฝากตั้งแต่ 
2,000 บาทขึ้นไป 
ภายในงาน) 

*เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เงินฝาก
• รับทันท ีตุ๊กตาออมสนิแมวน�าโชค 
เปิดบญัชเีงนิฝาก กรงุศรตีามเงื่อนไขที่ก�าหนด
• รับทันท ีบตัรชมภาพยนตร์ 1 ใบ* 
เมื่อเปิดบญัชอีอมทรพัย์ พร้อมลงทะเบยีน KMA 
ภายในงาน  
*เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

*เงื่อนไขการใช้บรกิาร อตัราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนยีมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด



แพคเกจ 1 : สนิเชื่อเพื่อยกระดบัเศรษฐกจิชมุชน + 
สนิเชื่อส่งเสรมิการจ้างงาน + สนิเชื่อ Smart SMEs
• วงเงนิสูงสดุ 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพยีง 5.75% ต่อปี
แพคเกจ 2 : สนิเชื่อเพื่อยกระดบัเศรษฐกจิชมุชน + 
สนิเชื่อ Smart SMEs
• วงเงนิกู้สูงสดุ 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพยีง 6.10% ต่อปี
แพคเกจ 3 : สนิเชื่อส่งเสรมิการจ้างงาน + 
สนิเชื่อ Smart SMEs 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพยีง 6.20% ต่อปี
รับทันที SMEs Note Box
เมื่อยื่นขอสนิเชื่อภายในงาน 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม : SME D Bank

ธนาคารกสิกรไทย 
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย)
• ดอกเบี้ยเบาๆ 3.99% (ส�าหรบัสนิเชื่อรถช่วยได้กสกิรไทย 
ประเภทโอนเล่มทะเบยีน ส�าหรบัรถยนต์)
• รบัทนัทขีองพรเีมี่ยม 1 ชิ้น 
เมื่อ Pre Approved สนิเชื่อรถช่วยได้กสกิรไทยในงาน
• Booked บตัรก�านลัเทสโก้ โลตสั มูลค่า 500 บาท *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว/
รับฟรี! ร่มไม้เท้า 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ย
เบาๆ

3.99%

รถบ้าน
• รับฟรี ตุ๊กตาหม ี
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดนิทาง 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
โดย บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส
คาร์ ฟอร์ แคช 
รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 
เมื่อเชก็วงเงนิและดอกเบี้ย
• รับฟรี e-Coupon Starbucks 
มูลค่า 200 บาท เมื่อสมคัรพร้อม
บตัรประชาชนภายในงาน
• รับเพิ่ม บตัรของขวญักรงุศร ี
มูลค่า 2,000 บาท 
เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว
ภายใน 30 ก.ย. 62 

GSB SMEs STARUP NO.1
• วงเงนิกู้สูงสดุ 10 ล้านบาท
• อตัราดอกเบี้ย 
กรณ ี1. มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนัมากกว่า 50% 
ปีที่ 1=1.99% หลงัจากนั้น MRR +2.00%
กรณ ี2. มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั 30-50% 
ปีที่ 1=4.99% หลงัจากนั้น MRR +2.50%
*ตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อกรุงศรี SME
• รับทันที  กระเป๋าเป้
อเนกประสงค์ เมื่อสมคัร  
พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
*ตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อธุรกิจ SSME
สินเชื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกัน 
บคุคลธรรมดา ยื่นแค่ Statement ย้อนหลงั 6 เดอืน 
วงเงนิสูงสดุ 3 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสดุ 6 ปี 

สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักประกัน 
สนิเชื่อธรุกจิเตบิโต วงเงนิสงูสดุ 150% ของหลกัประกนั 
วงเงนิสูงสดุ 50 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสดุ 30 ปี 

My Business My Cash ธุรกิจคือเงิน 
เริ่มท�าธรุกจิกก็ู้ได้, วงเงนิสูงสดุ 20 ปี, 
ผ่อนนานสูงสดุ 30 ปี, ฟร!ี ค่าประเมนิ 

สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์ 
วงเงนิสูงสดุ 300% ของหลกัประกนั 
วงเงนิสูงสดุ 50 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสดุ 10 ปี 
หรอืตามระยะเวลาค�้าประกนัของ บสย. 
รับฟรี! หมอนผ้าห่มลายดอกไม้ หรอื ร่มกอล์ฟ 2 
ชั้น (20 ท่านแรก/วนั) เมื่อสมคัรสนิเชื่อธรุกจิรายย่อย
ภายในงานเท่านั้น 
*ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

K SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
• ตั้งวงเงนิสนิเชื่อ SME 1 ล้านบาท 
รบัเงนิคนื 1,000 บาท สูงสดุไม่เกนิ 30,000 บาท 
เมื่อลูกค้าลงทะเบยีนและตั้งวงเงนิสนิเชื่อพาณชิย์ 
ภายใน 3 เดอืนหลงัจากจดังาน
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด)

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0
พิเศษ ส�าหรบัผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธรุกจิ* 
รวมถงึคู่ค้า, ธรุกจิที่เกี่ยวข้อง หรอื ต่อยอด 
กบัภาคตะวนัออก 3 จงัหวดั ได้แก่ ระยอง ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา 
• อตัราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
• วงเงนิกู้รวมสูงสดุไม่เกนิ 20 ล้านบาท
• กรณ ีไม่มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั ให้วงเงนิกู้สูงสดุ 
1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค�้าประกนัเตม็วงเงนิ
• ฟรี ค่าธรรมเนยีม บสย. 3 ปี

สินเชื่อกรุงไทย SME 
• อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% 
• ผ่อนนาน 12 ปี
• ให้วงเงนิสูงสดุ 3 เท่า ของหลกัประกนั
รับฟรี Krungthai Boost up Bag 
เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อธรุกจิภายในงาน 
พร้อมตั้งวงเงนิตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

สินเชื่อ SME Refinance
• รไีฟแนนซ์สนิเชื่อธรุกจิมากรงุไทยได้รบัดอกเบี้ยถูกกว่า
• วงเงนิกู้สูงสดุ 20 ล้านบาท
• ฟรีค่าธรรมเนยีมประเมนิราคา
*ลงทะเบยีนสนิเชื่อธรุกจิภายในงาน 
พร้อมตั้งวงเงนิตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
รับทันที Krungthai Booth Up Bag 1 ใบ

*เงื่อนไขและ
การพจิารณาสนิเชื่อ
เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

กู้เอสเอ็มอีดอกเบี้ยดี 4%
เสี่ยใหญ่/เถ้าแก่น้อยเฮ

สินเชื่อรถช่วยได้
ดอกเบี้ยเบาๆ3.99%



กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์
พิเศษ! เมื่อลงทนุตามเงื่อนไขของธนาคารที่ก�าหนด
ภายในงาน รับทันที! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ 
เมื่อลงทนุกองทนุ 100,000-199,999 บาท
รับทันที! หมอนผ้าห่ม องิทรพัย์ 
เมื่อลงทนุกองทนุ 200,000-499,999 บาท
รับทันที! ชดุเซต็คนืความสขุ (หมอนองิทรพัย์ 
และ กระเป๋า) เมื่อลงทนุกองทนุ 500,000 บาทขึ้นไป

กองทุนรวมจาก บลจ.อื่นๆ
• เปิดบญัชลีงทนุครั้งเดยีว เลอืกได้
หลากหลาย บลจ. สะดวก ง่าย ผ่าน 
SCB EASY App # Easy Invest พิเศษ! เปิดบญัชี
เพื่อลงทนุเฉพาะ บลจ.ไทยพาณชิย์ ผ่าน SCB EASY App 
รับฟรี! บตัรชมภาพยนตร์ SF ประเภท Deluxe 1 ใบ 
(15 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62)   *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

¬กองทุนรวม 
รับทันที กระบอกน�้าร้อน-เยน็แบบพกพา เมื่อซื้อกองทนุ
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป, รับทันที รบักระเป๋าเดนิทาง
แบบพกพา เมื่อซื้อกองทนุตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป 
รับทันที กระเป๋าเป้ อเนกประสงค์ เมื่อซื้อกองทนุ
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป 

¬บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบญัชงี่าย เรว็... อนมุตัไิวภายใน 30 นาท ีเปิดบญัชหีุ้น 
ผ่าน WEALTH ME app. รับฟรี กระบอกน�้า KT-ZMICO

ธนาคารกรุงไทย โปรโมชั่น
เฉพาะภายใน
งานเท่านั้น

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ์กบั บมจ.หลกัทรพัย์ 
บวัหลวง ผ่านบูธธนาคารกรงุเทพ และใช้บญัชเีงนิฝาก
ของธนาคารกรงุเทพเพื่อเป็นบญัชรีบั-จ่ายค่าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ (ATS) รับฟรี BLS Combo Set 1ชดุ 
รวมมูลค่า 200 บาท ประกอบด้วย หนงัสอืการ์ตูน
การลงทนุ “เทรดทเีดด็ สเตป็เทพ กบั TRADE MASTER” 
1 เล่ม, Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” 1 แผ่น 

ธนาคารกรุงเทพ

ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด
¬กองทุนรวม
รับทันท ีรบับตัรก�านลัเซน็ทรลั มูลค่า 100 บาท
เมื่อมยีอดเงนิลงทนุสทุธทิกุๆ 50,000 บาท 
ในกองทนุ KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER

หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บรกิารโดย บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี
รับทันท ีกระเป๋า Sport By Krungsri Securities
เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบญัชซีื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
รับฟรี บตัร Starbucks มูลค่า 200 บาท 
 เปิดบญัชปีระเภท Credit Balance และได้รบัอนมุตัิ
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย) 
• เมื่อเปิดบญัชหีลกัทรพัย์และมยีอดการซื้อขาย
ตั้งแต่ 500,000 บาท หรอือนพุนัธ์ 50 สญัญาขึ้นไป 
รับฟรี Gift Card มูลค่า 500 บาท

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการภายในงาน 
ทกุๆ 50,000 บาท รับทันท ีVoucher Central 
มูลค่า 100 บาท(สูงสดุ 2,000 บาท/ท่าน)
• ลูกค้ากองทนุรวมกสกิรไทยลงทะเบยีนใช้งาน 
K-My Funds ภายในงาน รับฟรี บตัร Starbucks 
Gift Card มูลค่า 100 บาท   *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกสิกรไทย

ลงทุนหุ้น 
ทอง/กองทุน
ต่อยอด
เงินล้าน

เปิดบัญชี TFEX ได้ที่นี่ !!
ส่วนลดค่าคอมฯ Gold Online Future ทนัท ี50%
• รับ Demo TD SSF Signal by CAF (SSF Trading 
Signal) ใช้งานฟร ี1 เดอืน รับ Voucher Tesco Lotus 
มูลค่า 100 บาท 

สมัครสมาชิกซื้อขายทองค�าแท่ง ภายในงาน 
รบัสทิธพิเิศษลูกค้า VIP ยกเว้นหลกัประกนั 20,000 บาท
รับโปรโมชั่น เรอืมหาสมบตั ิ(ไม่ต้องลุ้น) 
• ซื้อ 5 บาทขึ้นไป รับ บตัรก�านลัโลตสั มูลค่า 500 บาท, 
• ซื้อ 20 บาทขึ้นไป รับ บตัรก�านลัโลตสั มูลค่า 500 บาท  
 พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 1 กรมั
• ซื้อ 50 บาทขึ้นไป รับ บตัรก�านลัโลตสั มูลค่า 500 บาท  
 พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 0.25 บาท
• ซื้อ 100 บาทขึ้นไป รบั บตัรก�านลัโลตสั มลูค่า 1,000 บาท
  พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 0.50 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ!!! เรอืมหาสมบตัมิั่งคั่งร�่ารวย ทกุ Order  
ลุน้รบัทองค�าขนาด 1 กรมั (จบัรางวลั 17.00 น. ทกุวนัในงาน
และวนัสดุท้ายทกุ Order มสีทิธลิุ้นทองค�าขนาด 5 บาท   
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บ.ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์ 

และ ถงุผ้า Bualuang Happy Healthy Wealthy 1 ใบ 
(เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่เปิดบญัช ีภายในงาน)

กองทุนเปิด RMF /LTF
เมื่อลงทนุในกองทนุเปิด- RMF/LTF ภายในงาน
ฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) เมื่อมยีอดลงทนุ
ในกองทนุเปิด- RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
ภายในงาน   *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ 
ดิจิทัล แบงกิ้ง 
พิเศษ เมื่อสมคัรบรกิารในกลุ่มดจิทิลั แบงกิ้ง ภายในงาน
รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ เมื่อสมคัรบรกิาร 
บวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง, ฟรี ค่าธรรมเนยีม 2 เดอืนแรก
เมื่อสมคัรบรกิารแจ้งความเคลื่อนไหวของบญัชี

บัตรบีเฟิสต ์สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
ฟรี ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 100 บาท เมื่อสมคัรบตัรพร้อม
ช�าระค่าธรรมเนยีมภายในงาน *เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกสิกรไทย
K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)
K+ TODAY แนะน�าธรุกรรมรูใ้จ ให้คณุไม่พลาดเรื่องส�าคญั

ME MODE รวมข้อมูลส่วนตวัของคณุ เช่น บตัรสมาชกิ 
ค�าสั่งซื้อสนิค้า รายการโปรด สรปุยอดใช้จ่าย
และรายการ ตั้งโอนล่วงหน้า

K PLUS SHOP
เพยีงสมคัร K PLUS SHOP รบั QR Code ได้ทนัท ีง่ายๆ
• รบัเงนิสะดวก ไม่มคี่าธรรมเนยีมการสมคัร
• ไม่มยีอดรบัช�าระขั้นต�่า รบัได้จาก Mobile Banking 
ทกุธนาคาร
• พรอัมรบั Alipay และ WeChat Pay
• ปิดยอดแล้ว เงนิเข้าบญัชทีนัที
• รบัรายงานสรปุยอดขายทกุวนั
• “บลิแมวเขยีว QR” ส่งเรยีกเกบ็เงนิผ่าน Social Media 
*เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย ์
SCB EASY
รับฟรี ตุ๊กตาน้องอซีี่ (EASY Doll) 1 ใบ
เมื่อสมคัรแอป SCB EASY ภายในงาน 
หรอืลูกค้าสมคัรแอป SCB EASY เป็นครั้งแรก 
*เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมัครกรุงศรี มั่งมี App ภายในงาน
รับทันที กระเป๋ามั่งม ีQR และ 
บตัรก�านลัโลตสั มลูค่า 100 บาท

Krungsri Biz Online
สมคัรใช้บรกิาร Krungsri Biz Online และลอ็กอนิ
เข้าใช้งาน พร้อมท�ารายการ 1 รายการ 
รับทันที ต่อที่ 1 บตัรก�านลั Starbucks มลูค่า 100 บาท 
เมื่อดาวน์โหลด Krungsri Biz Online Application
ต่อที่ 2 รบักระเป๋าผ้า Krungsri E-Biz

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
รับทันที ต่อที่ 1 Shoppee e-Coupon มลูค่า 50 บาท
เมื่อลงทะเบยีน KMA ภายในงาน (ลกูค้าใหม่) 
ต่อที่ 2 กระเป๋าลคักี้แคท ท�าธรุกรรมผ่าน KMA 1 ครั้ง
ภายในงาน (ถอน/โอน/จ่าย) 

บัตรกรุงศรี เดบิต
สมคัรบตัรกรงุศร ีเดบติ ทกุประเภท ภายในงาน 
รับทันที กระเป๋าอเนกประสงค์
สมคัรบตัรกรงุศร ีเดบติ OPD ภายในงาน 
รับทันที กระเป๋า Sport และ กระเป๋าอเนกประสงค์ 

กรุงศรี กิ๊ฟ
แลกของก�านลัพเิศษภายในงาน, บตัรชมภาพยนตร์
หรอื กระเป๋าอเนกประสงค์ Krungsri GIFT 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บริการดิจิทัลแบงกิ้ง 
สะดวก-รวดเร็ว-ทุกที่-ทุกเวลา



เทคนิคลงทุน ทำกำไร
ชวงเศรษฐกิจไมดี

เวทีกิจกรรม ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

โดย ประกิต สิร�วัฒนเกตุ 
ผูอำนวยการอาวุโส บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด

7 ก.ย. 62
13.00-15.00 น.
วันเสารที่

8 ก.ย. 62
14.00-15.00 น.

วันอาทิตยที่
อยางไรใหวาว

ลงทุนหุนกู
ชวงที่ 1 : รูจักตราสารหนี้

เวลา 14.00-14.30 น.

โดย - ธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการผูจัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ThaiBMA)

ชวงที่ 2 : เร�่มตนลงทุนตราสารหนี้

เวลา 14.30-15.00 น.

โดย ว�น พรหมแพทย
ประธานเจาหนาที่การลงทุน

บลจ.พร�นซิเพ�ล

14.00-14.40 น.
บูธ ธ.กรุงไทย

มกิค ทองระยา
ชมมนิคิอนเสิ

รตแบบใกลช
ดิติดขอบเวท

ี

วันเสารที่ 7
 ก.ย. 62

ว�น พรหมแพทย

ธาดา พฤฒิธาดา

ดำเนินรายการโดย
วรวรรณ ตินะลา 

สแกนเพ�่อดูรายละเอียด

“ “

“
”

ศิลปน
ดารา

เสวนา
สุดฮ็อต!

Talk Show
สุดปง!



ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

6 -8 ก.ย. 62
10.00 – 20.00 น.

ติดตามขอมูลขาวสาร
FB : Moneyexpo


