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37 แบงก์ ประกัน 

โบรกเกอร์ลุย

สันติ วิริยะรังสฤษฎ์
ประธานจัดงาน

ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์
ประธานร่วมจัดงาน

านมหกรรมการเงินโคราช ครั้ งที่  12  
Money Expo Korat 2018 ธนาคาร/ 

สถาบันการเงิน 37 แห่ง น�าโปรโมชั่นทางการเงิน
การลงทุนครบวงจรบุกโคราช และอีสานตอนล่าง 
พร้อมสัมมนาจากกูรูด้านการลงทุน หุ ้น และ 
มนิคิอนเสร์ิต จากศลิปินดารา วันที ่17-19 ส.ค. 61  
ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา
 นายสันติ วิ ริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน  
Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงนิธนาคาร จะจดังานมหกรรมการเงนิ
โคราช ครั้งที่ 12 Money Expo Korat 2018 ขึ้นในวนัที่ 17-19 สงิหาคม 2561  
ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด  
“Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยี 
การเงนิและการลงทนุที่ก�าลงัเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็

 นายสันติกล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 12 รวม 37 แห่ง  
มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะมาน�าเสนอบริการทางการเงินและการลงทุน 
ให้กบัประชาชนในจงัหวดันครราชสมีา และจงัหวดัในภาคอสีานตอนล่าง

 โดยในส่วนของบริการทางการเงิน ประชาชนที่เข้าชมงานสามารถเลือก 
ใช้บริการได้อย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล  
สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เงินฝาก 
ทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ โดยมีแคมเปญ 

โปรโมชั่นที่น�ามาเสนอให้เป็นพเิศษภายในงาน เช่น อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% 
รวมถงึการลุ้นรางวลัชงิโชค และของแจกของแถมมากมาย 

 ด้านบริการทางการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผนึกก�าลังกับบริษัท 
หลกัทรพัย์ (บล.) บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ (บลจ.) และโบรกเกอร์ทองค�า 
น�าบริการทางการลงทุนมาให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง ทั้งหุ้น อนุพันธ์ 
กองทนุรวม และทองค�า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ค�าแนะน�าการลงทนุ
อย่างเหมาะสม 

 นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานร่วมจัดงานมหกรรมการเงิน 
Money Expo เปิดเผยว่า ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาด้านการลงทุน 
ในหัวข้อ "เจาะหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นเด็ด จับเทคนิครายตัว" ในวันเสาร์ที่  
18 สงิหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ เวทกีลาง โดยวทิยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการลงทนุ ได้แก่ คุณธวัชชัย อัศวพรไชย รองกรรมการผู้จดัการ บรษิทั
หลกัทรพัย์ เอเอสแอล จ�ากดั และ คุณถนอมศกัดิ ์สหรตัน์ชยั ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จดัการ ฝ่ายวเิคราะห์หลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโิก้ จ�ากดั และใน
วนัอาทติย์ที่ 19 สงิหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ เวทกีลาง ในหวัข้อ 
“มองเทรนด์ลงทุน คัดหุ้นเด่น DCA เข้าพอร์ต” โดยวิทยากร ได้แก ่ 
คุณจิตรา อมรธรรม รองกรรมการผู ้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  
คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 
คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหารและผู ้ช ่วยกรรมการผู ้อ�านวยการ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ยงัจะได้พบกบัความบนัเทงิจากกองทพัศลิปิน
ดารา ที่จะมาร่วมสนุกและเปิดการแสดงมินิคอนเสิร์ตให้
สมัผสักนัอย่างใกล้ชดิ เช่น  ไอซ์ ศรัณยู,  ตั้ม วราวุธ, 
รุจ ศุภรุจ, ก้อง ห้วยไร่, เบล สุพล และ พี่กระทิง  
บลเูรนเจอร์ เป็นต้น

ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารซต้ีิแบงก์
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ�ากดั (มหาชน)
ธนาคารทีเอม็บี
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บรษัิท ออิอน ธนสินทรพัย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)

บรษัิท อซีีบ่าย จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทัประกนั
บรษัิท เมืองไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท กรงุเทพประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท กรงุเทพประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท เจนเนอราล่ี ประกันชวีติ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ซกิน่า ประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
บรษัิท เอฟดบับลิวด ีประกนัชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท โตเกียวมารนี ประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษิทัหลักทรพัย์ (บล.)/บรษิทัผู้ค้าทองค�า/ 
โกลด์ฟิวเจอร์
บล.เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บล.คนัทรี ่กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
บล.ทิสโก้ จ�ากัด
บล.โนมูระ พฒันสิน จ�ากัด (มหาชน)
บล.ฟินันเซยี ไซรสั จ�ากัด (มหาชน)
บล.เอเอสแอล จ�ากัด
บรษัิท ฮัว่เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ�ากัด
บรษัิท เอม็ทีเอสโกลด์ ฟิวเจอร์ จ�ากัด
หน่วยงานรฐั/บรษิทัเอกชน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการ
ประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
บรษัิท รชิพาติโน่ จ�ากัด
บรษัิท เชนจ์ เอสเตท จ�ากัด
บรษัิท มังกรทองเมททอลชที จ�ากัด

องค์กรที่เข้าร่วมงาน 



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้าน
• อตัราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดอืนแรก
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั 50% *
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
• สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน  
รบัทนัท ีหมอนรองคออุน่รกั 
รับเพิ่ม   
ต่อที่ 1  รบักระเป๋าเดนิทาง 24” (ลูกค้า 
 ที่เบกิรบัเงนิกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ต่อที่ 2  รบับตัรก�านลัเซน็ทรลั มูลค่า 3,000 บาท  
 (ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ ตั้งแต่ 2 ล้านบาท 
 และซื้อประกนัคุ้มครองสนิเชื่อ)

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)
สมคัรภายในงาน รบัอตัราดอกเบี้ยพเิศษ
ต่อที่ 1 รบัฟรกีระเป๋าอเนกประสงค์เมื่อส่งเอกสาร 
เบื้องต้นครบภายในงาน (จ�ากดั 50 ท่านแรก)
ต่อที่ 2 รบัฟรบีตัรก�านลับิ๊กซมีูลค่า 1,000 บาท
ส�าหรบัลกูค้าที่ได้รบัอนมุตัวิงเงนิตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
และสมคัรท�าประกนัชวีติเพื่อคุ้มครองสนิเชื่อบ้านตาม
เงื่อนไขและจดจ�านองกบัธนาคาร 20 ท่านแรก
(อตัราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดงักล่าวมรีะยะเวลาสิ้นสดุ  
28 ก.ย. 61 และจดจ�านองภายในวนัที่ 31 ต.ค. 61)
**เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด 

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่บูธธนาคารกสกิรไทยภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง 
ต่อท่ี 1 รบัอตัราดอกเบี้ยพเิศษ เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์
ภายในงาน
ต่อที่ 2 รบัฟร ีกระดาษโน้ตบ้านบวัหลวงเมื่อผ่าน 
การพจิารณาสนิเชื่อเบื้องต้น (Pre screen) ภายในงาน
ต่อที่ 3 รบัฟร ีกระบอกน�้า Bualuang Home Loan  
เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย 3 รายการ 
ภายในงาน

ธนาคารทหารไทย
สินเชื่อบ้าน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษนาน 3 ปี
• รบัฟร ีทนัท!ี กล่องอเนกประสงค์
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้าน หรอื รไีฟแนนซ์บ้าน  
พร้อมยื่นเอกสารส�าเนาบตัรประชาชน + สลปิเงนิเดอืน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้าน
• ปีที่ 1 เท่ากบั 1.85% ต่อปี (MRR-4.90%) 
• ปีที่ 2-3 เท่ากบั MRR-2.80% ต่อปี 
หลงัจากนั้น กรณสีวสัดกิาร MRR –1% /  
กรณรีายย่อย MRR – 0.50%/ กรณกีู้ซื้ออปุกรณ์ MRR 
(ปัจจบุนั MRR ธอส. เท่ากบั 6.75%)
ยกเว้นพเิศษ : ค่าธรรมเนยีมการยื่นกู้ 0.1%  
ของวงเงนิท�านติกิรรม
• ค่าประเมนิราคาหลกัประกนัอตัราพเิศษ
- ขอกู้ไม่เกนิ 500,000 บาท ค่าประเมนิ 1,900 บาท
- ขอกู้ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ค่าประเมนิ 2,300 บาท

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
• อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มต้น 2.85%
ฟรี ค่าเบี้ยประกนัอคัคภียั 3 ปี ฟรี ค่าประเมนิราคา
หลกัทรพัย์ ฟรี ค่าอากรแสตมป์ ฟรี ร่มกนัแดด
เมื่อยื่นเอกสารสมคัรสนิเชื่อภายในงาน  
(เฉพาะ 30 ท่านแรกต่อวนั)
• ได้รบัอนมุตัแิละเบกิใช้วงเงนิตั้งแต่ 3 ล้านบาท
รบั กระเป๋าใส่เอกสาร 
*ข้อก�าหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ท�ำเลทอง
NPA

กู้ซื้อ/สร้าง/ต่อเติม
ซ่อมแซม/รีไฟแนนซ์บ้าน

ดอกเบี้ย 0% 1 ปี
ธนาคารออมสิน
HOME LOAN สินเชื่อเคหะ ซื้อ สร้าง  
ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�านอง
• ดอกเบี้ย 0 % นาน 1 ปี ส�าหรบักรณ ีท�า ประกนัชวีติ
เพื่อประกนัสนิเชื่อ (MRTA) / กลุ่มผู้ประกอบการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ที่ธนาคารก�าหนด / กลุม่ผูป้ระกอบวชิาชพี
เฉพาะ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป / กลุ่ม Re-finance
ส�าหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อเคหะ
ภายในงาน
• รบักระเป๋าสปันบอนด์
• ลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบอย่างน้อย 3 อย่าง  
รบั กระเป๋าผ้าแคนวาส 
ลกูค้าจัดท�านติกิรรมสัญญาภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
• ส�าหรบัลูกค้าท�าประกนั MRTA จดจ�านองภายใน  
45 วนั (นบัจากวนัที่ลงทะเบยีนจองสทิธิ์) ทกุวงเงนิกู้  
1.2 ล้านบาท รบั Gift Card Home Pro มูลค่า  
1,000 บาท (สูงสดุไม่เกนิ 5,000 บาท) 
• วงเงนิกู้เคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป + สมคัร  
MyMo + เปิดทะเบยีนสลากดจิทิลั 
รับสลากดิจิทัล 100 บาท (เพิ่มขึ้นล้านละ 100 บาท  
เศษของล้านไม่นบั)

70%
ลดสงูสดุทรัพย์

อนุมัติ
ทันทีในงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ทรพัย์สินพร้อมขาย  รบัส่วนลดสูงสุด 70%

ธนาคารกรุงเทพ
• บัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย ทรพัย์สินพร้อมขายท�าเลดี... 
ในราคาสุดพเิศษ ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน, ค่าธรรมเนียม
จดัการสินเชือ่ รับฟรี กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ เม่ือจองซือ้ทรพัย์
ภายในงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทรพัย์ NPA 
1. ผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด
ถงึ 60 เดือน ส�าหรบัผูมี้รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน  
ท่ีต้องการซือ้ทรพัย์ NPA ของธนาคารมูลค่า ไม่เกิน 2 ล้านบาท
2. ผ่อนดาวน์ดอกเบ้ีย 0% นานสูงสุด 48 เดือน  
(เฉพาะทรพัย์รายการท่ีธนาคารก�าหนด)
3. ผ่อนดาวน์ดอกเบ้ีย 0% นาน 24 เดือน 
4. เทเงนิดาวน์ 20% ของราคาท่ีซือ้ ส่วนท่ีเหลืออกี 80%  
รบัสินเชือ่ดอกเบ้ีย 0% นาน 24 เดือน 
5. ไม่เสียค่าประเมินราคาทรพัย์สิน ผ่อนช�าระได้นานสูงสดุถงึ 40 ปี
6. เข้าอยูอ่าศยัในช่วงผ่อนดาวน์ได้เพยีงช�าระเงนิประกัน 
ไม่ต�า่กว่า 1.5% ของราคาซือ้)

ธนาคารกสกิรไทย
K-Property (ทรพัย์สินรอการขายกสิกรไทย)
สุดคุม้ ซือ้ทรพัย์สินรอการขายภายในงานราคาพเิศษ 888 บาท 
รบัสิทธ์ิ 3 คุม้
คุ้ม 1 ทรพัย์จดัรายการลดราคาพเิศษสูงสดุ 50%  
คุ้ม 2 ลูกค้าเสนอซือ้ทรพัย์สินรอการขายและวางเงนิ 1%  
ภายในงาน รบัฟร ีบัตรก�านัล Starbucks หรอืบัตรก�านัล  
Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท ต่อ 1 รหัสทรพัย์ 
คุ้ม 3 ลูกค้าท่ีเสนอซือ้ทรพัย์ (ทรพัย์พร้อมโอน) ท่ีได้รบัการ
อนมัุติขายและโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 30 วนั นับแต่นับแต่วนัท่ีระบุ
ในหนงัสือแจ้งผลการอนุมติั  
**รบัสิทธิฟ์รค่ีาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิตามท่ีจ่ายจรงิ 
แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อบ้าน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ
• พรคี่าจดจ�านอง
• อนมุตัเิรว็
• ผ่อนได้นานสูงสดุ 30 ปี
• รบัฟร!ี ร่ม SCB 16 นิ้ว จ�านวน 1 คนั เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้าน 
และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน
พเิศษ!รบับตัรก�านลั HomePro มูลค่า 4,000 บาท  
(ส�าหรบัลูกค้าสนิเชื่อปลูกสร้างบ้าน)
(ส�าหรบัลูกค้าสนิเชื่อปลูกสร้างบ้านวงเงนิกู้ตั้งแต่ 
1 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รบัอนมุตัแิละเบกิจ่ายเงนิกู้ภายใน 
30 กนัยายน 2561 รบับตัรก�านลัโฮมโปรมลูค่า 4,000 บาท
ต่อ 1 บญัชเีงนิกู้

สินเชื่อรีไฟแนนซ์
• ฟร!ี ค่าประเมนิบ้าน* / ฟร!ี ค่าจดจ�านอง 
 วนันี้–30 ก.ย. 61

สินเชื่อบ้านคือเงิน
• รบั! ฟรคี่าประเมนิฟรคี่าจดจ�านอง
• พเิศษ! อตัราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดอืน
• กู้ได้สูงสดุ 20 ล้าน
• ผ่อนได้นานสูงสดุ 30 ปี



บิ๊ก ไบค์  รับฟรี ตุ๊กตาหม ีเมื่อสมคัรพร้อมเอกสารครบภายในงาน 
รับเพิ่ม กระเป๋าเป้ Krungsri Motorcycle เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว 

เงินติดล้อ ให้บรกิารโดย บรษิทั เงนิตดิล้อ จ�ากดั
รับทันที กระเป๋า Pass Book เงนิตดิล้อ เมื่อขอสนิเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
ภายในงาน รับทันที เสื่อพบัได้เงนิตดิล้อ เมื่อขอสนิเชื่อรถเก๋ง รถกระบะ
ภายในงาน รับเพิ่ม ตุ๊กตาทดิล้อ (เมื่อสนิเชื่อที่ขอภายในงานได้รบัการ
อนมุตั)ิ **พิเศษ ประกนัรถยนต์ กบัเงนิตดิล้อ 0% 6 งวด ไม่ต้องใช้
บตัรเครดติ, เชก็เบี้ยประกนัพร้อมลงทะเบยีน รับทันที สมดุโน้ตทดิล้อ
พร้อมปากกา, ซื้อประกนัรถยนต์ รับทันที ตุ๊กตาหมปีระกนัภยั, 
รับเพิ่ม บตัรก�านลัเทสโก้ โลตสั มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กรุงศรี ออโต้ ให้บรกิารสนิเชื่อบิ๊กไบค์ โดย บมจ.อยธุยา แคปปิตอล ออโต้ลสี
คาร์ ฟอร์ แคช 
รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์, หมอนองิ (เมื่อสมคัรพร้อม
บตัรประชาชนภายในงาน) รับเพิ่ม กล้องตดิหน้ารถยนต์ 
(เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว)
รถบ้าน  รับฟรี ที่วางโทรศพัท์ตุ๊กตาววั เลฟิ เลฟิ (เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารครบ
ภายในงาน) รับเพิ่ม กระเป๋าเดนิทาง (เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว)

นิว คาร์  รับฟรี กระเป๋ากรงุศร ีเมื่อสมคัรพร้อมเอกสารครบภายในงาน
รับเพิ่ม บตัรน�้ามนั มูลค่า 1,000 บาท (เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว)

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ดอกเบี้ย
เบาๆ
3.99%

สินเชื่อรถ
ช่วยได ้!!

ธนำคำรกสิกรไทย 
KLeasing
สินเชื่อรถช่วยได้
• ดอกเบี้ยเบาๆ 3.99% 
• ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
และได้รับการอนุมัติเบื้องต้น (Pre-Approved) 
ภายในงานรับของสมนาคุณจ�านวน 3 ชิ้น

ดอกเบี้ย
เบาๆ
3.99%

ประกันชีวิต โดย บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ/
บมจ.ไทยประกนัชวีติ
รับ กระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า, กระเป๋าเดนิทาง 20”  

ประกันภัย โดย บมจ.ศรอียธุยา เจนเนอรลั ประกนัภยั
รับทันที กระเป๋าผ้าสขุภาพด ีเมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยั
ส�าเรจ็รูป ของ 1,950 บาท ขึ้นไป, รับทันที ร่ม Bear Friends  
เมื่อช�าระเบี้ยประกนั Krungsri Good Health 15,000 บาทขึ้นไป
โปรโมชั่นพิเศษ!!!  เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัสูงสดุ 
ในแต่ละวนั (1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์) 
รับเพิ่ม iPhone X 1 เครื่อง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกันชีวิต
ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รบัปั๊บ กระเป๋า Shopping G2000, กระเป๋า 
ELLE Overnight Bag, กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset ส�าหรบั
ลูกค้าที่ซื้อประกนัชวีติ ค่าเบี้ยฯ ตามก�าหนด เฉพาะงานนี้
เท่านั้น*
ต่อที่ 2 : รบัเงนิคนื หรอื บตัรก�านลัสูงสดุ 100,000 บาท
ต่อที่ 3 : รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน
ต่อที่ 4 : รบัเอกสทิธิ์สมคัร SCB FIRST 
หรอื SCB PRIME นาน 3 ปี

¬ประกันวินาศภัย
ต่อที่1 : ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ เก้าอี้รถเข็น BSC, ร่มไม้เท้า 
SCB, กระเป๋าช้อปปิ้ง BSC ส�าหรบัลูกค้าที่ซื้อประกนั
วนิาศภยัภายในงาน

ต่อที่ 2 : รบับตัรก�านลั เทสโก้ โลตสั สูงสดุ 500 บาท 
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์และจ่ายค่าเบี้ยฯ ตามก�าหนด

ต่อที่ 3 รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นานสูงสดุ 6 เดอืน ส�าหรบั
ลูกค้าที่ซื้อและช�าระเบี้ยประกนัสขุภาพสขุทกุวยั และ
ประกนัรถยนต์ตามก�าหนด 

ต่อที่ 4: Happy Plus ทั้งลด ทั้งแถม รบัส่วนลดค่าเบี้ย
สูงสดุ 1,800 บาท แถมความคุ้มครองรถยนต์จากภยัน�้าท่วม
สูงสดุ 100,000 บาท และรบัค่า Taxi เมื่อน�ารถเข้าซ่อม 
(ในกรณเีป็นฝ่ายถูก) *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

รถยนต์
ทัวร์ฮอกไกโด
ทองคำา

ซื้อประกัน
แจกฟรี!!

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว
/ สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช
รับฟรี! ร่ม 2 Twist เมื่อสมคัรพร้อมแสดง
บตัรประชาชนและลงนามในสญัญาเช่าซื้อ
ภายในงานเท่านั้น

ธนำคำรไทยพำณิชย์

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
• ท�าประกนัในงานรบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 15% ของค่าเบี้ยรายปี 
พร้อมแจกฟรบีรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิด้านรถยนต์ 24 ชั่งโมง 
นาน 1 ปี ส�าหรบัผู้ที่มาลงทะเบยีนที่บูธซกิน่าประกนัภยัทกุคน 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

ประกันชีวิต
รับฟรี บตัรก�านลัเดอะมอลล์ มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท* 

ประกันวินาศภัย
รับฟรี บตัรก�านลัเดอะมอลล์ มูลค่าสูงสดุ 500 บาท*
*เมื่อยื่นใบสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยั ภายในงาน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยโจรกรรม, 
ประกันภัยสุดคุ้ม ชุดมนุษย์เงินเดือน, ประกันภัยการเดินทาง 
ประกันภัยสุขภาพ 
รับฟรีทันที กระตกิน�้า, กระเป๋าผ้าแคนวาส 
หรอืผ้าขนหนู* เมื่อท�าประกนัภยัภายในงาน 
• ผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ 0% นาน 3 เดอืน
(ส�าหรบัประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยัสขุภาพที่มี
เบี้ยประกนัภยัตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป) *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ผ่อนช�าระ 0% นาน
3 เดือน

ประกันชีวิต 
รับ แก้วน�้า 3B LINK หรอื ร่ม 3B LINK 24 นิ้ว, กล่องอาหาร 
พร้อมกระเป๋า หรอื กระบอกน�้าสญุญากาศ Seagull, 
กระเป๋าผ้าล้อลาก 16 นิ้ว, กระเป๋าล้อลากไฟเบอร์ 20 นิ้ว 
ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด
พิเศษส�ำหรับ แบบประกัน ห่วงรักสมาร์ท , บีแอลเอ เพรสทีจไลฟ์
รับเพิ่ม Gift Voucher MK มูลค่า 200 บาท
แบบประกัน อุ่นใจโรคร้ายแรง รับเพิ่ม บตัร Starbucks 
มูลค่า 500 บาท *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ.ไทยประกันชีวิต

ประกันชีวิต
เบี้ยประกัน  รับฟรี
 4,000,000  บาทขึ้นไป ALL NEW MG3 HATCHBACK
   1.5L รุ่น C**
 1,000,000 บาทขึ้นไป ทวัร์ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง
   (เมอืงฮอกไกโด) **
 500,000  บาทขึ้นไป ทองค�าแท่ง หนกั 5 บาท**
 300,000  บาทขึ้นไป iPhone X 256 GB **
 100,000  บาทขึ้นไป Apple Watch Series 3*
 50,000  บาทขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 24” *
 30,000  บาทขึ้นไป กระบอกน�้าเกบ็อณุหภูม ิ
 20,000  บาทขึ้นไป หมอนหวัใจ
*สทิธพิเิศษนี้เฉพาะแบบประกนัที่ช�าระเบี้ยตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
**สทิธพิเิศษนี้เฉพาะแบบประกนัที่ช�าระเบี้ยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป



บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

AEON
สินเชื่อส่วนบุคคล, เบิกถอนเงินสด
วงเงิน Your Cash, เบิกถอนเงินสดล่
วงหน้าผ่านบัตรเครดิต, ผ่อนทอง 
• รับฟรี กระบอกน�้า Super Lock  
บตัรก�านลับิ๊กซ ีมูลค่า 200 - 600 บาท
หมอน Harry, กระเป๋าเดนิทาง  
Caggioni 20” 
**ลุ้นรบัของสมัมนาคณุ : สร้อยคอ
ทองค�า หนกั 1 บาท หรอื กระเป๋า 
Valentino Rudy Summer หรอื กระเป๋า 
Valentino Rudy Pouch  
เมื่อโชว์โปสการ์ด อพัเดทรายได้ หรอื 
โหลดแอพ  
AEON THAI MOBILE!  
รบัฟร ี กระเป๋า Bossini Pouch
ผ่อนทอง 
• รบั ดอกเบี้ยพเิศษ 0%* 6 เดอืน  
หรอื 0%* 3, 6 เดอืน

* โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอยีดเพิ่ม
เตมิ ณ จดุขาย และสื่อประชาสมัพนัธ์อื่นๆ 
ของบรษิทั หรอืคลกิ www.aeon.co.th

ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
รับทันที กระเป๋า P-Loan Shopping,
กระเป๋า Cool, Power Bank, กระเป๋าเดนิทาง  
บัตรเครดติ กรงุศร ีเอก็ซ์คลูซฟี
ซกิเนเจอร์ / บัตรเครดติ กรงุศรี 
ซกิเนเจอร์ / บัตรเครดติ กรงุศรี 
วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม 
มาสเตอร์การ์ด  
• รบัฟร ีกระเป๋า ESPRIT Retro Traveling    
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี 
แพลทินัม /  บัตรเครดิต โฮม
โปร วีซ่า แพลทินัม / บัตรเอไอ
เอ วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
วีซ่า แพลทินัม
• รบัฟร ี กระเป๋า Anello A4 Polyester 
Backpack 
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy, กระเป๋าล้อ
ลาก Red Rudy Designed by Caggioni 26”
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
รบัฟร ีเครื่องคั้นน�้าผกัและผลไม้ หรอื 
กระเป๋าเดนิทาง iMarble 20 นิ้ว   
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารทหารไทย
บัตรเครดิต TMB So Fast / Royal 
Top Brass เฉพาะบัตรหลัก 
- รับคะแนนพิเศษ 2 ต่อ รวมสูงสุด  
16,000 คะแนน เข้าบัตรเครดิต  
บัตรเครดิต TMB So Chill  
เฉพาะผู้สมัครรายใหม่
• รับ TMB WOW พิเศษ 500 คะแนน
สินเชือ่บคุคล แคชทโูก 
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 9% ต่อปี ส�าหรบั  
3 เดอืนแรก (สมคัรวนันี้ – 30 ก.ย. 61)
บัตรกดเงนิสด TMB Ready Cash 
• เงนิสดพร้อมใช้ 24 ชม. ต้องการเมื่อไหร่
กดใช้ได้ทนัที
• วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท (สูงสุด 5 เท่า
ของเงินเดือน) ฟรี! ค่าธรรมเนียมการ 
กดเงินสดจากทุกตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ
ผ่อนเบาๆ ช�าระขั้นต่�าเพียง 5% ของ 
ยอดหนี้ แต่ไม่ต่�ากว่า 1,000 บาท
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

บมจ.อีซี่ บาย : ยูเมะ
โปรโมชั่นสมัครใหม่ 
• เพียงยื่นเอกสารครบภายในงาน
รับฟรีทันที! หมอนแตงโม หรือ หมอน
หมาผ้าห่ม 3 in 1 และเลือกรับเพิ่ม!!  
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือกระเป๋าเดิน
ทางล้อลาก Todd 20 นิ้ว

โปรโมชั่นสำาหรับผู้ถือบัตร 
เพียงแนะน�าเพื่อนมาสมัครและยื่นเอกสาร
ครบภายในงาน 
• แนะน�าเพ่ือนครบ 5 ท่าน รับ ลิงกอดผ้าห่ม 
หรือเมื่อแนะน�าเพื่อนครบ 10 ท่าน รับ
ของรางวัลพิเศษทันที! เป็นกระเป๋าล้อลาก 
Polo 20 นิ้ว งานนี้ไม่จ�ากัดจ�านวน
• พิเศษยิ่งขึ้น! ส�าหรับลูกค้าสมาชิกเพียง
มียอดถอนเงิน สมัครบริการ Auto Pay 
หรือยื่นเอกสารปรับเพิ่มวงเงินภายในวัน
งาน รับของสมนาคุณได้ทันที!และส�าหรับ
ผู้ที่ลงทะเบียน Umay+ LINE Connect รับ
กระเป๋าคล้องมือน้องยูเมะ
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารซีไอเอม็บี  ไทย
สินเช่ือบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  

เลอืกรบัดอกเบี้ย พเิศษ 
 • ดอกเบี้ย 9% ต่อปี  
 • อายสุญัญา 1 ปี
 • ส�าหรบัพนกังานที่มรีายได้ประจ�า 
ต่อเดอืน 20,000 บาทขึ้นไป
รับทันที  หมอนดอกไม้  
*ข้อก�าหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ 
ธนาคารก�าหนด

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)
• อตัราดอกเบี้ย 0% สงูสดุ 3 รอบบญัชี
• สนิเชื่อบคุคล (Speedy Loan)
• อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ 9.99% ต่อปี  
(12 เดอืนแรก) 
• ไม่มคี่าธรรมเนยีมในการใช้วงเงนิ 
และการจดัการเงนิกู้
• เลอืกผ่อนช�าระเบาๆ นานสูงสดุ  
72 เดอืน*
• ไม่ต้อง มหีลกัทรพัย์หรอืบคุคล 
ค�้าประกนั
บัตรเครดิต 
บัตรเครดิต SCB Beyond                                                          
*สิทธิที่ 1 ฟร!ี กระเป๋าล้อลาก  
Caggioni ขนาด 20 นิ้ว จ�านวน 1 ใบ   
*สทิธิที ่2 ฟร!ี บตัรก�านลัตามที่ก�าหนด
ไว้ใน SCB Rewards มูลค่า 5,000 บาท 
บัตรเครดิต SCB ULTRA/ SCB 
FAMILY PLUS/ SCB UP2ME/ 
SCB KING POWER/ SCB 
SANSIRI และ SCB TOYOTA
รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni 
ขนาด 20 นิ้ว 
บัตรเครดติ SCB My Travel Card 
สมคัรวนันี้...เตรยีมเที่ยว ฮ่องกง 
ไต้หวนั บาหล ีสดุฟิน รบัไมล์รวม
สูงสดุ 35,000 ROPไมล์*/**
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด

ธนำคำรกสิกรไทย
K-Credit Card  
(บัตรเครดิตกสิกรไทย) 
• สมคัรบตัร PTT Blue Credit Card รบั
สทิธพิเิศษ 2 ต่อ (ส�าหรบัลูกค้าใหม่ที่ไม่
เคยมบีตัรเครดติกสกิรไทย)
ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
ต่อที่ 2 : รับกระเป๋า Paul Frank  
Limited Edition 
รับฟรี..กระเป๋าเดินทาง Paul Frank 18 นิ้ว 

K-Personal Loan  
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย) 
• ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่หลกัร้อยต่อเดอืน 
กบัสนิเชื่อบคุคลกสกิรไทย แค่มเีงนิเดอืน 
7,500 บาทขึ้นไปกก็ู้ได้ ผ่อนเริ่มต้นเพยีง
แค่ 330 บาท/เดอืน  
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด)
•“โนแคชชช แมสได้ลุ้น!!” KBank แจกทุก
สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เมื่อ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ PTT Station และ
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ทุก 50 บาท  
รับทันที 1 สิทธิ์ (ช�าระผ่าน QR Code  
ด้วย K PLUS / ช�าระผ่านบัตร PTT Blue 
Credit Card / จ่ายบิลผ่าน K-Service  
ที่ร้าน Jiffy 1 บิล)
• ลุ้นที่ 1 : เติมน้�ามันฟรีตลอดปี จ�านวน 
40 รางวัล รางวัลละ 120,000 บาท รวม
มูลค่า 4.8 ล้านบาท
• ลุ้นที่ 2 : iPhone8 จ�านวน 120 รางวัล 
รางวัลละ 29,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 
3.84 ล้านบาท
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนำคำรออมสนิ
สินเชือ่โครงการธนาคารประชาชน
(วงเงนิกู้สูงสดุรวมทกุประเภท ไม่เกนิราย
ละ 200,000 บาท)
• อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดอืน ได้แก่ 
สินเชื่อประชาชนสุขใจ ใช้บสย. ค�้า
ประกนัธนาคาร จ่ายค่าธรรมเนยีมตลอด
อายสุญัญา  
สินเชื่อออมสุขใจ สร้างวนิยัการออม ใช้
บญัชเีงนิฝากของตนเองค�้าประกนั 
สินเชื่อคืนความสุข ส�าหรบัผู้ที่มี
ประวตักิารช�าระหนี้ดมีาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดอืน 
สนิเชือ่ประชารฐัเพือ่ผูส้งูวยั ส�าหรบัผู้ที่
มอีายคุรบ 60 ปี บรบิูรณ์ขึ้นไป และเมื่อ
รวมอายผุู้กู้กบัระยะเวลาผ่อนช�าระเงนิกู้
ต้องไม่เกนิ 70 ปี 
โปรโมชัน่ภายในงาน
• รบัฟรี พดัสปริง, กระเป๋าสปันบอนด์,
ผ้ากนัเป้ือนและหมวกคลมุผม, กระตกิน�า้ 
CREDIT CARD บัตรเครดติ
ธนาคารออมสิน
บตัรเครดติธนาคารออมสนิ  
สขุแบบไทย...ใช้พอเพยีง

REVOLVING CARD สนิเชือ่บัตร
เงนิสดธนาคารออมสิน
• รบัทนัท ีกระเป๋าอเนกประสงค์ 
สดุชลิล์

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ลุ้นรับ
สร้อยคอทองค�ำ 1บำท

กู้สินเช่ือบุคคล





แคมเปญดอกเบี้ย
เงินฝากดี๊ด ี!!

เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี ส�าหรบัยอดเงนิฝาก
คงเหลอืไม่เกนิ 5 ล้านบาท (กรณวีงเงนิฝากคงเหลอื
ไม่เกนิ 5 ล้านบาท ได้รบัอตัราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี)
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.

เงินฝากประจ�ากรุงศรีเซฟเวอร์พลัส
ฝากเงนิขั้นต�่า 5,000 บาท สูงสดุไม่เกนิ 500,000 บาท 
รับทันที ตุ๊กตาดารมุะ *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทย
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี ออลล์ ฟร ี
• ฟรี โอนต่างแบงก์ หรอืโอนข้ามจงัหวดั ทั้งบนแอพ 
 และที่ตู้ ATM ทั่วไทย
• ฟรี จ่ายบลิ เตมิเงนิ หกับญัชอีตัโนมตัิ
• ฟรี กดเงนิทกุตู้ ทกุแบงก์ ทกุจงัหวดั
• ฟรี ค่าธรรมเนยีมออกบตัรใหม่ กรณบีตัรหาย/ 
 ช�ารดุ/หมดอายุ
• ไม่จ�าเป็นต้องมเีงนิคงเหลอืในบญัช ี
 หรอืเงนิเข้าทกุเดอืน

บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ 
• บญัชฝีากไม่ประจ�า 
• อตัราดอกเบี้ยสูง 1.3% 
• ถอนเมื่อไรกไ็ด้ ไม่ก�าหนดระยะเวลาฝาก 

ME by TMB 

อัตราดอกเบี้ยสูง 1.70% ต่อปี 
พิเศษรับทันที ME Happy Buddy set (ชดุหมอนและ
ผ้าห่ม) ส�าหรบัลูกค้าที่ยงัไม่มบีญัช ีME SAVE 
เพยีงน�าบตัรประชาชนพร้อมสมดุบญัชอีอมทรพัย์
ธนาคารใดกไ็ด้ที่เป็นชื่อคณุ มาเปิดบญัช ีที่บูธ ME 
พร้อมฝากเงนิ 1,000 บาท ขึ้นไป และดาวน์โหลด 
ME by TMB App (1 คน/1 สทิธิ์)  
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

เงินฝากประจ�า Expo Xtra
เงินฝากระยะสั้นแค่ 3 เดือน
• ฝากขั้นต�่า 50,000-1,000,000 บาท
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 1.10% ส�าหรบัผู้ฝากที่ร่วม
 เข้าชมงานและเปิดบญัชภีายในงานเพยีงอย่างเดยีว
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 1.25% ส�าหรบัผู้เข้าร่วมชมงาน
 และซื้อผลติภณัฑ์ของธนาคาร และบรษิทัในเครอื
 พร้อมเปิดบญัชภีายในงาน *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินฝากออมทรัพย์แบบ E-Passbook  
รับฟร ีกระปกุน้องอซีี่รบัทรพัย์ 

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝาก
สินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
รับฟรี กระปกุบวัหลวงช่วยออม เมื่อเปิดบญัชตีั้งแต่ 
2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝากประจ�าพิเศษ 12 เดือน* 
• อตัราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี 
 ส�าหรบัลูกค้า CIMB Preferred
• ฝากขั้นต�่าตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสดุ
 ไม่เกนิ 500,000 บาท ต่อรายลูกค้า
• สงวนสทิธิ์การเปิดบญัช ีส�าหรบัสาขาใน
 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเท่านั้น* สาขาขอนแก่น 
 สาขาอบุลราชธาน ีสาขาอดุรธาน ี
 และสาขานครราชสมีา)
*อตัราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตาม
ประกาศธนาคาร 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ดอกเบี้ย 1.85% 
ต่อปี

ธนาคารออมสิน

GSB REWARD ฝากสลาก
ออมสินพิเศษ / สลากดิจิทัล 
รับ กระปกุออมสนิดอกไม้ประจ�าภาค, ร่มลายดอกไม้
ประจ�าภาค, กระเป๋าเป้ Cross Body Bag, กระเป๋า 
Shopping 2 in 1, กล้องตดิรถยนต์ Proof 
ตามวงเงนิฝากที่ก�าหนด
*หมายเหต ุ: ธนาคารขอสงวนสทิธิ์การแจก
ของสมนาคณุท่านละไม่เกนิ 1 ชิ้น

รับทันที เสื้อยดื กอช. 1 ตวั/คน เมื่อสมคัรสมาชกิ
พร้อมส่งเงนิสะสมงวดแรก ขั้นต�่า 100 บาท 
รับทันที รบักระเป๋าผ้าร่มกนัน�้า เมื่อสมคัร
หกับญัชเีงนิฝากส่งเป็นเงนิสะสม (Direct Debit) 
ขั้นต�่า 100 บาท 3. ส่งเงนิสะสมงวดถดัไป และ/หรอื 
ดาวน์โหลดแอพพลเิคชนั กอช. และ/หรอื 
กดถูกใจ เฟซบุ๊ก กอช. รบัถงุกระสอบพลาสตกิ 
รับทันที รบัพดั กอช. เมื่อตรวจสอบสทิธ ิและ
ค�านวณบ�านาญ 

กองทุนการออมแห่งชาติ : กอช.

ธนาคารออมสินสินเชื่อ SME
บัญชีเดียว

GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นต์เดียว
• อตัราดอกเบี้ย 1%
• วงเงนิกู้สูงสดุ 100 ล้านบาท

SMEs D-VERs
ท�าประกัน : ปีที่ 1= 4.0% ปีที่ 2-3 = 5.0%
แบบไม่ท�าประกัน : ปีที่ 1-3 = 6.0%
ทั้งนี้ ต้องจดัท�านติกิรรมสญัญาให้แล้วเสรจ็ภายใน
วนัที่ 30 พ.ย. 2561

GSB SMEs Startup No.1
ส�าหรบัผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น 
(StartUp Stage), ธรุกจิจดัตั้งมาไม่เกนิ 
3 ปี หรอืธรุกจิที่ม ีNew Product / Process และ Marketing
• วงเงนิกู้ตั้งแต่ 1 บาท - สูงสดุ 10 ล้านบาท
• อตัราดอกเบี้ย ระยะสั้น ปีที่ 1 2.99% ปีที่ 2-10 
MOR+1.0 ต่อปี ระยะยาว ปีที่ 1 อตัราดอกเบี้ย 2.99% 
ปีที่ 2 3.99% ปีที่ 3-10 MLR +1.0% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

K SME (สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย)
• ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 3 ลบ. -4.99 ล้านบาท
 รบั The Mall Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท 
• ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 5 ลบ. -9.99 ล้านบาท
 รบั The Mall Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท 
• ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 10 ล้านบาท ขึ้นไป
 รบั The Mall Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท 
(ของรางวลัมจี�านวนจ�ากดั)

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อเพื่อซื้อ/ขยายเครื่องจักร 
• อตัราดอกเบี้ย 4%
• ผ่อนนาน 7 ปี
• ปลอดเงนิต้น นาน 12 เดอืน

KTB SMEs บัญชีเดียว 
• อตัราดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี 
• วงเงนิสูงสด 100 ล้านบาท
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อเอสเอ็มอี
• รับทันที ร่มกลบัด้าน เมื่อสมคัรพร้อม
ยื่นเอกสารครบถ้วน * ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อธุรกิจ Innovation
• วงเงนิกู้สูงสดุ 20 ล้านบาท
• พิเศษ !!! รับสิทธิ์เฉพำะในงำน
 ต่อที่ 1 รบัฟร!ี ปากกา SCB (เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อ) 
 ต่อที่ 2 รบัเพิ่ม! ร่มไม้เท้า SCB (เมื่อสมคัรสนิเชื่อ 
  หรอืผลติภณัฑ์อื่น) * ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

20 ล้ำน
วงเงินสูงสุด 

วงเงินสูงสุด

ล้านบาท
100



10.00 – 20.00 น.
เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 3

เดอะมอลลโคราช

ติดตามขอมูลขาวสาร
FB : Moneyexpo

13.00 – 16.00 น.
18 ส.ค. 61

เวทีกลาง
เสารที่ ธวัชชัย อัศวพรไชย 

บร�ษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด

ถนอมศักดิ์ สหรัตนชัย
บร�ษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด

สนัมมาวคดิบเะร ีทวเบอขดิต

สนัมมาวคดิบเะร ีทวเบอขดิต

 ไอซ� ศรัณยู ไอซ� ศรัณยู

ตั้ม วราวุธรุจ ศุภรุจ

เบล สุพล

ก�อง ห�วยไร�

กระทิง บลูเรนเจอร�

A9 A8 A5 A4 A1

C4E1

E3

A11

D1 C3

C2 C1 A13

A10 A7

B1 A12

A6 A3 A2

F1-F2

F3

F4

F5

F6

F7-F8

F9

เจนเนอราลี่

E2

เวที
กิจกรรม

กรุงเทพประกันชีว�ตตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกรุงไทย-แอกซา

กรุงเทพประกันภัย

ธ.เอสเอ็มอีแบงกธ.ซิตี้แบงก

ซิกนาประกันภัย

Change Estate

กราเนดา คลินิก

เอฟดับบลิวดี
ประกันชีว�ต

กอช.

ธ.ไทยพาณิชย

ไทยประกันชีว�ตธ.อาคารสงเคราะห

ธ.ออมสิน

ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ธ.กรุงไทย

ธ.ก.ส.

ธ.กรุงศร�อยุธยา

เมืองไทยประกันชีว�ตอิออนคปภ.

ธ.ทีเอ็มบีธ.กรุงเทพ

ธ.กสิกรไทย
โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต

มังกรทองเมททอลชีท

ยูเมะพลัส

การเง�นธนาคาร


