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ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
•	 อตัราดอกเบี้ย	MRR-3.75%	2	ปีแรก
•	ฟรี!!	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัทรพัย์ประกนั	
	 ค่าธรรมเนยีมการตรวจงวดงาน

สินเชื่อ Home For Cash
•	 อตัราดอกเบี้ย		
	 MRR-3.75%	2	ปีแรก		
•	ฟร!ี!	ค่าธรรมเนยีม	
	 ประเมนิราคาหลกัทรพัย์ประกนั		
	 ค่าธรรมเนยีมการตรวจงวดงาน
*เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้าน
•	 อตัราดอกเบี้ย	0.50%	ต่อปี	6	เดอืนแรก
•	 ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั	50%	*
•	 อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี**
รับทันที	หมอนรองคออุ่นรกั		
สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	
รับเพิ่ม			
ต่อที่ 1		 รบั	Traveling	Bag	24”	(ลูกค้าที่เบกิ	
	 รบัเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป)
ต่อที่ 2		 รบั	Central	Gift	Voucher	มูลค่า	3,000	บาท		
	 (ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาท	
	 และซื้อประกนัคุ้มครองสนิเชื่อ)

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)
•	อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีต�่าสดุ	3.75%
รับทันที	ต่อที่ 1	บตัร	Starbuck	card	100	บาท		
	 	 จ�ากดั	100	ท่านแรก	
	 		 ต่อที่ 2	รบัฟรบีตัรก�านลั	Big	C	1,000	บาท	
	 	 จดจ�านองกบัธนาคาร	50	ท่านแรก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด	

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง	
ต่อท่ี 1	รบัอตัราดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์
ภายในงาน
ต่อที่ 2 รบัฟรี	กระดาษโน้ตบ้านบวัหลวงเมื่อผ่านการ
พจิารณาสนิเชื่อเบื้องต้น	(Pre	screen)	ภายในงาน
ต่อที่ 3	รบัฟร	ีกล่องอเนกประสงค์	1	ใบเมื่อสมคัร
พร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย	3	รายการ	ภายในงาน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้าน
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 

-	เดอืนที่	1-4	=	0.99%	ต่อปี	(MRR-5.76%)	
-	เดอืนที่	5-36	=	3.65%	ต่อปี	(MRR-3.10%)	
-	หลงัจากนั้น	กรณสีวสัดกิาร	MRR	–1%	
	 	 					กรณรีายย่อย	MRR	–	0.50%	
	 	 					กรณกีู้ซื้ออปุกรณ์	MRR	
(ปัจจบุนั	MRR	ธอส.	เท่ากบั	6.75%)	
•	 ผ่อนช�าระได้นานสูงสดุ	40	ปี
ยกเว้นพิเศษ	-	ค่าธรรมเนยีมการยื่นกู้	0.1%		
	 		ของวงเงนิท�านติกิรรม
	 -	ค่าจดทะเบยีนสทิธแิละท�านติกิรรม
	 -	ค่าประเมนิราคาหลกัประกนัอตัราพเิศษ

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สนิเชื่อที่อยู่อาศยั	ซื้อ	สร้าง		
ต่อเตมิ	ซ่อมแซม	ไถ่ถอนจ�านอง
•	อตัราดอกเบี้ย	0%	นาน	6	เดอืน	
•	รับทันที	กระเป๋าสปันบอนด์	เมื่อลงทะเบยีน	
จองสทิธิ์สนิเชื่อภายในงาน	
	 -	กระเป๋าผ้าแคนวาส	เมื่อยื่นเอกสารครบ	
อย่างน้อย	3	อย่าง
	 -	Gift	Card	Home	Pro	มูลค่า	1,000	บาท		
(สูงสดุไม่เกนิ	4,000	บาท)	เมื่อท�าประกนั	MRTA		
ทกุวงเงนิกู้	1.20	ล้านบาท
	 -	Gift	Card	Centara	มูลค่า	5,000	บาท	เมื่อท�าประกนั	
MRTA	วงเงนิกู้ตั้งแต่	5.00	ล้านบาทขึ้นไป	

¬สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้ประจ�า/
ผู้ประกอบการวิชาชีพเฉพาะ	
•	อตัราดอกเบี้ย	คงที่	3.50%*	นาน	5	ปี	หลงัจากนั้น	
MRR	-1.75%	ตลอดอายสุญัญา
•	รบัทันท	ีGift	Card	Home	Pro**	มลูค่า	3,000	บาท¬	
RE-FINANCE		
•	กรณไีถ่ถอนจ�านองจากสถาบนัการเงนิอื่น		
วงเงนิสนิเชื่อเคหะคงเหลอื	2	ล้านบาทขึ้นไป	
อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปี	3	%
•	ฟรคี่าธรรมเนยีม	3	อย่าง
	 -	ค่าบรกิารสนิเชื่อ
	 -	ค่านติกิรรมสญัญา
	 -	ค่าประเมนิ*

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินอเนกประสงค์
•	อตัราดอกเบี้ย	1.00%	
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	10	ล้านบาท	
•	ระยะเวลากู้	15	ปี
*เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อบ้าน
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษ
•	 อนมุตัเิรว็
•	 ผ่อนได้นานสูงสดุ	30	ปี
รับฟรี	กระเป๋า	Shopping	Play	เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้าน		
และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน	
พิเศษ	รบับตัรก�านลั	HomePro	มูลค่า	4,000	บาท	
ส�าหรบัลูกค้าสนิเชื่อปลูกสร้างบ้านวงเงนิกู้ตั้งแต่		
1	ล้านบาทขึ้นไป	ที่ได้รบัอนมุตัแิละเบกิจ่ายเงนิกู้	
ภายใน	31	ธนัวาคม	2561

สินเชื่อรีไฟแนนซ	์
•	ฟรี!	ค่าประเมนิบ้าน	

สินเชื่อบ้านคือเงิน
•	 ฟรคี่าประเมนิ
•	 กู้ได้สูงสดุ	20	ล้าน
•	 ผ่อนได้นานสูงสดุ	30	ปี

บ้านมือสองท�าเลทอง
NPAทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทรพัย์สินพร้อมขาย 
• รบัส่วนลดสูงสุด 70%
ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย ท�าเลดี...ในราคาสุดพเิศษ
        ฟร ี  ค่าประเมนิราคาหลักประกัน
                ค่าธรรมเนียมจดัการสินเชือ่
รบัฟร ี ร่มบัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย 1 คนั  
มูลค่า 390 บาท เม่ือจองซือ้ทรพัย์ภายในงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
ทรพัย์ NPA/บ้านมือสอง คณุภาพดที�าเลเด่นในพืน้ท่ี
กรงุเทพฯและปรมิณฑล มาจ�าหน่ายด้วยส่วนลดพเิศษ
 โปรโมชัน่พเิศษ
1.ผ่อนดาวน์ 50% ของราคาซือ้ขาย ดอกเบ้ีย 0% นานสูงสุด 
 ถงึ 60 เดอืน ส�าหรบัผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน  
 ท่ีต้องการซือ้ทรพัย์ NPA ของธนาคารมลูค่า ไม่เกนิ 2 ล้านบาท
2.ผ่อนดาวน์ดอกเบ้ีย 0% นานสูงสดุ 48 เดอืน  
 (เฉพาะทรพัย์รายการท่ีธนาคารก�าหนด)
3.ผ่อนดาวน์ดอกเบ้ีย 0% นาน 24 เดอืน 
4.เทเงนิดาวน์ 20% ของราคาท่ีซือ้ ส่วนท่ีเหลืออกี 80%  
รบัสินเชือ่ดอกเบ้ีย 0% นาน 24 เดือน
5.ไม่เสียค่าประเมินราคาทรพัย์สิน  
 ผ่อนช�าระได้นานสูงสุดถงึ 40 ปี
6.เข้าอยู่อาศยัในช่วงผ่อนดาวน์ได้ เพยีงช�าระเงนิประกัน 
 ไม่ต�า่กว่า 1.5% ของราคาซือ้

70%
ลดสงูสดุ

สินเชื่อบ้านครบวงจร ดอกเบี้ย 

อนุมัติทันทีในงาน
0% 6 เดือนซื้อ/สร้าง/ซ่อม 

รีไฟแนนซ์



วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ หอง Nile 1-2 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วารสาร การเง�นธนาคาร ร�วมกับ สำนักงาน กสทช.
ขอเชิญรวมฟ�งสัมมนาพ�เศษ

คุณฐากร ตัณฑสิทธิ์ 
เลขาธิการ กสทช.

คุณปรัธนา ลีลพนัง 
หัวหน�าคณะผู�บร�หารกลุ�มลูกค�าทั่วไป
บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส จำกัด (มหาชน)

คุณกอกิจ ดานชัยว�จิตร
รองเลขาธิการ กสทช. 
สายงานกิจการโทรคมนาคม

คุณสิร�ธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
ผู�ช�วยผู�ว�าการสายนโยบาย
ระบบการชำระเง�นและเทคโนโลยีทางการเง�น 
ธนาคารแห�งประเทศไทย

ดร.เอก จินดาพล
ผู�อำนวยการและผู�เชี่ยวชาญพ�เศษ 
ฝ�ายกลยุทธ�เทคโนโลยีเพ�่อการสื่อสาร
บร�ษัท โทเทิ�ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณภัคพงศ พัฒนมาศ
รองผู�อำนวยการ ด�านธุรกิจโมบายล�
บร�ษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ธนาคารกรุงศรอียุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	 รับทันที	กระเป๋า	P	Loan	Shopping,	
กระเป๋า	Cool,	Power	Bank,	กระเป๋าเดนิ
ทาง	ตามวงเงนิกู้ที่ก�าหนด
บัตรเครดิต กรงุศร ีซกิเนเจอร์ / 
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า
แพลทินัม / บัตรเครดิต กรุงศรี 
เลดี้ ไทเทเนี่ยม มาสเตอร์การ์ด	
•	 รับฟรี	กระเป๋า	ANELLO	Regular	
Canvas	Square	Backpack
¬บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี 
แพลทินัม / บัตรเครดิต โฮมโปร 
วีซ่า แพลทินัม / บัตรเอไอเอ 
วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
วีซ่า แพลทินัม
•	 รับฟรี	กระเป๋า	ANELLO	Big	Logo		
Print	Mini	Daypack
¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์/บัตร
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์/บัตร
กรงุศรเีฟิร์สช้อยส์ วซ่ีา แพลทินมั 
•	 รับฟรี	กระเป๋า	Anello	Mini	Backpack,		
เซต็กระเป๋า	Anello	Mini	Backpack	และ	
Anello	Regular	Backpack*
บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
•	 รบัฟร	ีกระเป๋าเป้	Anello*	
	บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
•	 รับฟรี	กระเป๋าเดนิทาง	iRed	20	นิ้ว*		
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อบุคคล (Speedy Cash)
	 •	เมื่อเปิดบตัรภายใน	30	วนัหลงัจาก	
	 ที่บตัรได้รบัการอนมุตัิ
	 •	พเิศษ!	รบัเพิ่ม	ดอกเบี้ย	0%	อกี	1	รอบ	
	 บญัช	ีรวมเป็น	3	รอบบญัชี	

¬สินเชื่อบุคคล (Speedy Loan)
	 •	อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ	9.99%	ต่อปี		
	 (12	เดอืนแรก)	
	 •	ไม่มค่ีาธรรมเนยีมในการใช้วงเงนิและ		
	 การจดัการเงนิกู้
	 •	เลอืกผ่อนช�าระเบาๆ	นานสงูสดุ		
	 72	เดอืน*
	 •	ไม่ต้อง	มหีลกัทรพัย์หรอืบคุคลค�้าประกนั
รบัทนัท	ีกระเป๋า	Easy	Bag	1	ใบ
บัตรเครดิต
สมคัรบตัรเครดติวนันี้	อนมุตั	ิรบัอตัรา
ดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อท�ารายการดจีงั		
โอนเข้าบญัช	ีหรอื	ดจีงัแบ่งช�าระ	ระหว่าง	
1	ต.ค.	-	31	ธ.ค.	2561	ผ่านช่องทาง	SCB	
Easy	Application

ธนาคารออมสนิ
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
•	 กูง่้าย	ได้ลุน้	(ใช้สลากออมสนิพเิศษ	
หรอื	สมดุเงนิฝากออมสนิเป็นหลกั
ประกนัการกูเ้งนิ)
•	 อนมุตัไิว
•	 ไม่ต้องตรวจเครดติบโูร
•	 วงเงนิกูส้งูสดุถงึ	20	ล้านบาท	(L/T)	
และ	10	ล้านบาท	(O/D)
•	พเิศษ !	ดอกเบี้ยต�่ากว่าประกาศ	
ของธนาคารออมสนิ	ร้อยละ	0.50%		
ต่อปี	กรณใีช้สลากออมสนิเป็นหลกั
ประกนั	ลุน้รางวลัทั้งสิ้น	105	รางวลั	
มลูค่ารวม	1,000,000	บาท
รางวัลที ่1	ทองค�าแท่ง	(พมิพ์ตรา
สญัลกัษณ์ธนาคาร)	หนกั	5	บาท	
จ�านวน	5	รางวลั	มลูค่ารางวลัละ	
100,000	บาท
รางวัลวลัที ่2	บตัรที่พกั	Centara	
จ�านวน	100	รางวลั	มลูค่ารางวลั		
5,000	บาท

ธนาคารกสิกรไทย
K-Personal Loan  
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย) 
•	 ผ่อนเบาๆ	เริ่มต้นแค่หลกัร้อยต่อเดอืน	
•	 เงนิเดอืน	7,500	บาทขึ้นไปกก็ู้ได้	
•	 ผ่อนเริ่มต้นเพยีงแค่	330	บาท	/	เดอืน	
¬K-Express Cash  
(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
•	 อตัราดอกเบี้ย	0%	นานสูงสดุ	90	วนั	
¬K-Credit Card  
(บัตรเครดิตกสิกรไทย)
•	 ฟรคี่าธรรมเนยีมแรกเข้า	และรายปี		
ปีแรก	ปีถดัไปยกเว้น	เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัร
เครดติครบ	12	ครั้งต่อปี	(เฉพาะบตัร
เครดติเดอะ	แพชชั่น	ค่าธรรมเนยีม	
บตัรรายปี	4,000	บาท	ยกเว้น	เมื่อมยีอด
ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติ	200,000	บาท	
ต่อปีขึ้นไป	
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย
สินเช่ือบุคคลกรุงไทย Smart	Money	
9%ต่อปีส�าหรับผู้มีรายได้ประจ�า
	 •	9.00%	ต่อปี	ตลอดอายสุญัญากู้	
ระยะเวลากู้สูงสดุไม่เกนิ	1	ปี	
	 •	11.00%	ต่อปี	ตลอดอายสุญัญากู้	
ระยะเวลากู้สูงสดุไม่เกนิ	2	ปี	
	 •	13.00%	ต่อปี	ตลอดอายสุญัญากู้	
ระยะเวลากู้สูงสดุไม่เกนิ	3	ปี	
สินเชื่อสำาหรับกลุ่มข้าราชการ  
และกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
¬	 สินเชื่ออเนกประสงค์สวัสดิการ	
	 •	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	3	ปีแรก	7.50%	ต่อปี	
	 •	ระยะเวลากู้สูงสดุ	20ปี	
¬ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 
	 •	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	2	ปีแรก	8.50%		
	 ต่อปี	(ทบทวนวงเงนิกู้ทกุปี)
¬ สินเชื่ออเนกประสงค์	
	 •	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	1	ปีแรก	9.00%	
	 •	ระยะเวลากู้สูงสดุ	15	ปี
¬ สินเชื่ออเนกประสงค์
	 •	ส�าหรบัผู้รบับ�าเหนจ็พเิศษรายเดอืน
	 •	โปรโมชั่นพเิศษ	1	ต.ค.	-	31	ธ.ค.	2561
รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 
ต่อที่ 1	-	ลดอตัราดอกเบี้ย	1%	
	 							-	ส�าหรบัลูกค้าใหม่	(MLR-1.375%)		
	 	 3	เดอืนแรก	หลงัจากนั้นจะคดิ		
	 	 อตัราปกต	ิ(MLR-0.375%)
ต่อที่ 2	-	รบัฟร!ี	ร่มป้องกนั	UV	ส�าหรบั	
2,000	ท่านแรก
¬สมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท 
(บัตรหลักใหม่)	รับทันที	บตัรก�านลั	
Tesco	Lotus	มูลค่า	100	บาท

ธนาคารซิตี ้แบงก์
บัตรเครดติซติี ้เพรสทจี / บัตร
เครดติซติี ้พรเีมียร์ / บตัรเครดติซติี้ 
รวีอร์ด / บตัรเครดติซติี ้แคชแบ็ก 
แพลตตน่ัิม / บตัรเครดิตซติีซ้มิพลิซต้ีิ 
/ บัตรเครดติซติี ้แมค็โคร แพลตตน่ัิม 
รวีอร์ด / บตัรเครดติซติี ้รอยลั  
ออร์คดิ พลัส ฟรเีฟอร์ / บัตรเครดิต
ซต้ีิ รอยลั ออร์คดิ พลัส ซเีลค็ท์ / ซติี้ 
เรดด้ีเครดติ วงเงนิสดพร้อมใช้
•	 รบัสทิธปิระโยชน์มากมายภายในงาน

ซต้ีิ เรดดีเ้ครดติ วงเงนิสดพร้อมใช้
•	 กดเงนิสดได้ทกุที่	ตลอด	24	ชั่วโมง	
ทั่วประเทศ	โดยไม่มคี่าธรรมเนยีม
•	 สั่งเงนิก้อนได้ทกุเมื่อ	รบัเงนิก้อน	
โอนเข้าบญัชภีายใน	1	วนั	โดยไม่มี	
ค่าธรรมเนยีม
•	 ผ่อนช�าระ	กบั	Citibank	PayLite		
รบัดอกเบี้ย	0%	นานสูงสดุ	20	เดอืน		
กบัร้านค้าที่ร่วมรายการ

สินเช่ือบุคคล
กู้ง่าย  ได้  ลุ้น
ทองค�า

ดอกเบี้ย  
0 %

บรษิทั พเีคแอล มัลตมีิเดยี จำากัด (สาขา 2)
Product RAVA THAILAND
 • เม่ือส่ังเซต RAVA HAIR SERUM 1 ขวด คูกั่บ RAVA HAIR SHAMPOO 1 กล่อง  
 จากราคาปกติ 2,040 บาท เหลือเพยีง 1,500 บาท เท่าน้ัน (พเิศษเฉพาะในงาน)
 • เม่ือสัง่ RAVA HAIR SERUM 2 ขวด จากราคาปกติ 2,500 บาท 
  เหลือเพยีง 2,090 บาท แถม RAVA HAIR SHAMPOO ส�าหรบั 
 คนผมร่วง มูลค่า 790 บาท ฟร!ี

บรษิทั เอชทูโอ-ไฮโดร จำากัด
นาฬิกาอจัฉรยิะเพือ่สขุภาพ XFIT M3.
 • มีฟังก์ชนั การท�างาน ระบบควบคมุการออกก�าลังกาย - การนับก้าวต่อวนั -  
 การเผาผลาญแคลอรี ่- อตัราการเต้นของหัวใจ - วดัความดัน - ปรมิาณ 
 ออกซเิจน สามารถเชือ่มต่อกับแอปฯผ่านมือถอืเพือ่ดปูระวติัต่างๆ รวมทัง้ชัว่โมง 
 การนอนหลับสนิทในแต่ละคนื สามารถกันน�า้ลึกได้ 2 เมตร
 • โปรโมชัน่พเิศษ เพยีง 1,090 บาท จากปกต ิ1,890 บาท

โปรโมช่ันเด่นในโซน
Good Living for Aging Society



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
¬เงินฝากประจ�าปลอดภาษี 24 เดือน
•	อตัราดอกเบี้ย	2.3%	
•	ฝากเงนิขั้นต�่า	5,000	บาท	
•	สูงสดุไม่เกนิ	25,000	บาท
รับทันที	ตุ๊กตาดารุมะ	

ธนาคารไทยพาณิชย์
¬เงินฝาก
•	เปิดบญัชอีอมทรพัย์แบบ	E-Passbook	
•	สมคัร	SCB	Easy	App
รับฟรี กระปกุน้องอซีี่รบัทรพัย์

ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจ�า Expo Xtra 
•	 เงนิฝากระยะสั้นแค่	3	เดอืน
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	1.10%	ส�าหรบัผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน	
และเปิดบญัช/ีฝากเงนิ	ภายในงานเพยีงอย่างเดยีว
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	1.25%
ส�าหรบัผู้ฝากที่เข้าร่วมชมงาน	และซื้อผลติภณัฑ์ของธนาคาร	
และบรษิทัในเครอืและเปิดบญัช/ีฝากเงนิ	ภายในงาน
**	ฝากเงนิขั้นต�่า	50,000-1,000,000	บาท

บัญชีเงินฝากต่างประเทศ
•	 โอนเงนิต่างประเทศ	เพื่อการศกึษา	
เริ่มต้นเพยีง	950	บาท/รายการ	
•	 รับสิทธิพิเศษเพิ่ม	เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากสกลุต่างประเทศ	
เพื่อการศกึษา	(เฉพาะสกลุเงนิ	ดงันี้	USD	AUD	NZD	GBP	
และ	EUR)

เงินฝาก
ปลอดภาษี
ดอกเบี้ยดี 2.3%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
¬เงินฝากประจ�าเจ้าสัวแสนล้าน
-	อตัราดอกเบี้ยสูงสดุ	
1.80%	ต่อปี	
-	ฝากประจ�า	18	เดอืน
-	ฝากขั้นต�่ารายการละ	
10,000	บาท	สูงสดุไม่เกนิ	
100	ล้านบาท

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย	์กบั	บมจ.หลกัทรพัย์	
บวัหลวง	ผ่านบูธธนาคารกรงุเทพ	และใช้บญัชเีงนิฝาก
ของธนาคารกรงุเทพเพื่อเป็นบญัชรีบั-จ่ายค่าซื้อขาย
หลกัทรพัย์	(ATS)	
•	รับฟรี	Audio	CD	“ออมหมื่นให้ได้ล้าน”	
¬กองทนุบวัหลวง	เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง	
RMF/LTF	ภายในงาน
•	รับฟรี	กระเป๋า	Smart	Bag		*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ
ลงทุนกองทุน SCBLTF/SCBRMF/SCBSFFPLUS-B/
SCBAEM/ SCBPOP/SCBROBO/ SCBSE/SCBDI-
GI/SCBPLUS/SCBFIXED/SCBLEQ ภายในงาน	
•	รับ	กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์,	หมอนผ้าห่มองิทรพัย์,	
ชดุเซต็คนืความสขุ	(หมอนองิทรพัย์	และกระเป๋า)	
ตามวงเงนิที่ก�าหนด¬		*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนรวม	โดย	บลจ.กรงุไทย	
รับทันที	กระเป๋าอเนกประสงค์แบบพบัได้,	กระเป๋าเป้	
+USB,	กระบอกน�้าร้อน-เยน็	แบบพกพา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด
¬เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	โดย	KT-ZMICO	
รับทันที	SET	กระดาษโน้ต

ธนาคารกรุงไทย

เปิดบัญชีหุ้น	
•	รบัทนัท	ีSporty	Bag*	และพเิศษ	กองทนุ	K-CASH	
*เงื่อนไขการรบัของรางวลัเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ซื้อขายผ่าน Finansia HERO 
ค่าคอมมสิชั่น	0.05%	(ถงึสิ้นปี	2561)	

¬เปิดบัญชีหุ้น รับ บตัรสตาร์บคัส์มูลค่า	100	บาท	
พร้อม	กระเป๋าผ้าแคนวาส	ฟินนัเซยี	ช่วยลดโลกร้อน	
*เงื่อนไขการรบัของรางวลัเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

เปิดบัญชีลงทุนในทองค�าและสินค้าอนุพันธ	์
•	เทรดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ยิ่งเทรดยิ่งได้!!	
เพยีงเปิดบญัชลีงทนุในทองค�าและสนิค้าอนพุนัธ์ชั้นน�า
ของ	MTS	กไ็ด้ให้คณุได้คุ้มกว่า	
ครอบคลมุทกุตลาดต่างประเทศ

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ�ากัด (MTS)

KSecurities	(หลกัทรพัย์กสกิรไทย)
•	เมื่อเปิดบญัชหีลกัทรพัย์และมยีอดการซื้อขาย
ตั้งแต่	500,000	บาท	หรอือนพุนัธ์	50	สญัญาขึ้นไป	
รับฟรี	บตัรก�านลั	STABUCKS	มูลค่า	500	บาท
¬K-Mutual	Fund	(กองทนุรวมกสกิรไทย)
•	ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการภายในงาน	
รับทันที	Tesco	Lotus	Gift	Card	100	บาท	
(สูงสดุ	2,000	บาท/ท่าน/วนั)
•	ลูกค้ากองทนุรวมกสกิรไทยลงทะเบยีนใช้งาน	
K-My	Funds	ภายในงาน	รับฟรี	ตั๋วหนงั	SF	2	ที่นั่ง
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กองทุนรวม	โดย	บลจ,กรงุศร	ีจ�ากดั
•	ลงทนุในกองทนุรวมที่ร่วมรายการ	
รับทันที	Stationary	Box	Set,	Central	Gift	Voucher	
มูลค่า	100	บาท	ตามวงเงนิที่ก�าหนด	

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/บัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า	โดย	บมจ.หลกัทรพัย์	กรงุศรี
•	รับทันที	กระเป๋า	Krungsri	Securities	
เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน
•	รับฟรี	บตัร	Starbucks	200	บาท	เมื่อเปิดบญัชี
ประเภท	Credit	Balance	และได้รบัอนมุตัิ
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บริษัท แฮปปี้สต๊อค จ�ากัด
โปรโมชั่น พิเศษสุดคุ้มภายในงานนี้ 	
•	ซื้อ	Homily	Software	ตลอดชพี	
•	รบัของของแถมพรเีมี่ยม	เพิ่มไปอกี	6	เดอืน	
APP	HOMILY	CHART	มูลค่า	14,000	฿	
(โปรนี้เฉพาะในงานเท่านั้น)	

บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
Satang Pro 
•	แจกฟรี	Mac	Book	Pro	เพยีงร่วมเล่นกจิกรรม*	
Crypto-in-Action	*เมื่อเป็นผู้ชนะในกจิกรรม
•	แจกฟรี	Flash	Drive	200	อนั	เพยีงลงทะเบยีน
สมคัรยนืยนัตวัตน	ภายในงาน	Money	Expo	เท่านั้น	
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บริษัท สวิฟต์เลท จ�ากัด
รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการ	(Membership	fee)	
ระบบ	Brainergy	Suite	Cloud	ERP	เป็นระยะเวลา	
1	เดอืนส�าหรบัทกุ	Package	
****เมื่อลูกค้าลงทะเบยีนขอรบัสทิธิ์ที่	Booth	
ของ	Brainergy	และมกีารสั่งซื้อบรกิาร	
Brainergy	Suite	Cloud	ERP	
ภายในระยะเวลา	6	เดอืน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ลงทุนหุ้น-กองทุน ออมหมื่นได้ล้าน
ซื้อ LTF&RMF ลดหย่อนภาษี!!

Supertrader Republic
•	สมคัรสมาชกิรายปี	ฟรอีายสุมาชกิเพิ่ม	3	เดอืน
•	สมคัรสมาชกิ	3	ปี	แถมคอร์สออนไลน์	
โค้ชซนั	1	คอร์ส
•	สมคัรกบัเพื่อนลดเพิ่มอกี	5%
•	ในงานมขีองที่ระลกึแจก	เช่น	หมวก	ตั๋วหนงั	
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด



ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 
พิเศษ! รับสิทธิ์เฉพาะในงาน
ต่อที่ 1 รับฟรี	ปากกา	Travel	(เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อ)
ต่อที่ 2	รับเพิ่ม	สมดุ	SCBSME	(เมื่อสมคัรสนิเชื่อ	หรอื	
ผลติภณัฑ์ธนาคาร	2	รายการ)

SCB Business Anywhere
•	บรกิารธนาคารทางอนิเทอร์เนต็รูปแบบใหม่
ส�าหรบัลูกค้าธรุกจิ
•	บรกิารโอนเงนิระหว่างบญัช/ีบุคคลที่	3/จ่ายคู่ค้า/
จ่ายเงนิเดอืนพนกังาน	(Payroll)	
•	ไม่มคี่าธรรมเนยีม
แรกเข้า	และ
ค่าธรรมเนยีมรายปี
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อเอสเอ็มอี
•	รับทันที - ร่มกลบัด้าน เมื่อสมคัร
พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน			*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารออมสิน

GSB SMEs Startup No.1
•	อตัราดอกเบี้ย	ปีแรก	2.99%	
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	10	ล้านบาท	
•	หลกัทรพัย์ค�้าประกนั	100%	

GSB SMEs STARTUP -DD
•	หลกัทรพัย์ค�้าประกนั	50%
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	10	ล้านบาท

GSB SMEs I-Start
•	ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์กก็ู้ได้
•	บสย.ค�้าประกนัสูงสดุ	100%
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	5	ล้านบาท
จดัท�านติกิรรมสญัญาภายในวนัที่	31	มนีาคม	2562
รับทันที	ต่อที่ 1	“สมคัรปั๊บ	รบัเลย	!	ถงุใส่แก้วเยติ	
(ส�าหรบั	50	ท่านแรก/วนั)	ท่านที่	51	เป็นต้นไป	
รับ	แผ่นตดิ	Smartphone	ต่อที่ 2	“จ�านองได้ให้เลย”	
ม่านบงัแดดตดิรถยนต์,	Fusion	Bluetooth	Speaker	หรอื	
เครื่องท�ากาแฟสดแบบพกพา	**(ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด)

Smart Start-Up Smart SMEs
•	วงเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาท	ไม่เกนิ	100	ล้านบาท	
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	0%	นาน	1	ปี	
(แบบหลกัทรพัย์ค�้า	100%)
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	2.99%	
(แบบหลกัทรพัย์ค�้าไม่น้อยกว่า	50%)
•	ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี
•	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี

สินเชื่อ SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นต์เดียว
•	อตัราดอกเบี้ย	ปีที่	1=	1.00%	
ปีที่	2-3	MOR/MLR+1.00%
•	ยกเว้น	ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
•	ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี
•	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี

GSB SMEs D-VERs
•	บคุคลธรรมดาอายไุม่ต�่ากว่า	20	ปีบรบิูรณ์/นติบิุคล
•	ประกอบธรุกจิแสวงหาก�าไร	เช่น	ธรุกจิอตุสาหกรรม	
ธรุกจิพาณชิยกรรม	ธรุกจิบรกิาร
•	ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี
** ตามที่บรษิทัก�าหนด

****	ส�าหรบัลูกค้าที่ลงทะเบยีนรบัสทิธิ์ตามโปรโมชั่น	
รบักระเป๋าใส่เอกสาร,	กระปกุออมสนิ,	
บตัร	Cenpay	Gift	Card	* ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	

ธนาคารกสิกรไทย

K SME (สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย)
•	ตั้งวงเงนิสนิเชื่อ	SME	3-10	ล้านบาทขึ้นไป	
รบั	Lotus	Gift	Voucher	มูลค่า	5,000-20,000	บาท	
(ของรางวลัมจี�านวนจ�ากดั)	*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อธุรกิจ
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษตลอดสญัญา*
•	ผ่อนนาน	10	ปี
•	 ปลอดต้น	12	เดอืน
•	 วงเงนิสูงสดุ	100	ล้านบาท
•	ส�าหรบัผู้ประกอบการ	SMEs	ที่มยีอดขาย	
ไม่เกนิ	100	ล้านบาท/ปี	สามารถขอวงเงนิสนิเชื่อ
สูงสดุ	20	ล้านบาท	อตัราดอกเบี้ย	MRR-1	ตลอดสญัญา

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว
•	 อตัราดอกเบี้ยคงที่	5%	นาน	2	ปี
•	 วงเงนิสูงสดุ	100	ล้านบาท
•	 ให้วงเงนิสูงสดุ	3	เท่า	ของหลกัประกนั
รับฟรี	Water	Bottle	Collection	
เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อเพื่อธรุกจิภายในงาน
พร้อมตั้งวงเงนิตั้งแต่	3	ล้านบาทขึ้นไป	

ธนาคารกรุงไทย

100
วงเงินกู้สูงสุด 

ล้านบาท

3 เท่า
วงเงินสงูสดุ

สินเชื่อบัวหลวงเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี
•	รับฟรี	กระเป๋าผ้า	1	ใบ	เมื่อลงทะเบยีน	พร้อมยื่นค�าขอ
สนิเชื่อโครงการความช่วยเหลอืผู้ประกอบการที่จดัท�าบญัชี
เล่มเดยีว	วงเงนิตั้งแต่	1-3	ล้านบาท	
•	รับฟรี	กระบอกน�้า	1	ใบ	เมื่อลงทะเบยีน	พร้อมยื่นค�าขอ
สนิเชื่อโครงการความช่วยเหลอืผู้ประกอบการที่จดัท�าบญัชี
เล่มเดยีว	วงเงนิตั้งแต่	3-10	ล้านบาท	
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

สินเชื่อส่งออกสุขใจ 
อตัราดอกเบี้ยในปีแรก	4.5%	ต่อปี
ส�าหรบันติบิคุคลจดแจ้งบญัชเีดยีว
•	วงเงนิสูงสดุ	500,000	บาท
•	อนมุตัภิายใน	7	วนัท�าการ
•	ไม่ต้องมหีลกัประกนั	ใช้เพยีงบคุคลค�้าประกนัเท่านั้น
•	พิเศษ	ให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า	(Forward	Contract)

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า	
•	อตัราดอกเบี้ย	4.5%	ต่อปีในปีแรก	จากปกต	ิ5.0%	
ต่อปีในปีแรก	(*เฉพาะ	5	รายแรกที่ลงทะเบยีนในงานเท่านั้น)
•	วงเงนิสนิเชื่อสูงสดุ	4	ล้านบาท
•	ใช้เพยีงผู้บรหิารและ	บสย.ค�้าประกนั	หรอื	หลกัประกนั
ขั้นต�่า	25%	และผู้บรหิารค�้าประกนั
พิเศษ	-	ให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า	(Forward	Contract)
-	แถมคูปองค่าวเิคราะห์สนิค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและ
อตุสาหกรรมเกษตรของ	Central	Lab	มูลค่า	5,000	บาท/ราย	
หลงัจากได้รบัอนมุตัวิงเงนิสนิเชื่อ

¬สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง	
•	ส�าหรบัผู้ประกอบการที่มรีายได้จากการขาย	
ตั้งแต่	50-500	ล้านบาท
•	อตัรารบัซื้อลดขั้นต�่า	ในปีที่	1	เท่ากบั	4.25%	ต่อปี	
และ	ในปีที่	2	เท่ากบั	4.75%	ต่อปี	
•	วงเงนิสนิเชื่อสูงสดุ	10	ล้านบาท
•	ใช้เพยีงผู้บรหิาร	และบสย.ค�้าประกนั	หรอื	
หลกัประกนัขั้นต�่า	30%	และผู้บรหิารค�้าประกนั
•	พิเศษ	ให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	
(Forward	Contract)	สูงสดุ	3	เท่าของวงเงนิสนิเชื่อ

¬บริการประกันส่งออกทันใจ	SMEs	
•	คุ้มครองสูงสดุ	1,000,000	บาท
•	วงเงนิผู้ซื้อสูงสดุ	500,000	บาท	ต่อรายผู้ซื้อ	
คุ้มครองทั้งความเสี่ยงทางการค้าและการเมอืง
•	คุ้มครอง	85%	ของความเสยีหายที่เกดิขึ้น	
•	ให้การรบัประกนักว่า	135	ประเทศทั่วโลก
Promotion	ในงาน	ค่าเบี้ยประกนัผู้ซื้อรายละ	
1,500	บาท**	(**ส�าหรบัผู้ซื้อ	2	รายแรก)	

¬บริการประกัน	CLM	
•	วงเงนิคุ้มครองสูงสดุ	1,000,000	บาท
•	ค่าเบี้ยประกนัเริ่มต้นเพยีง	3,300	บาท	
สูงสดุไม่เกนิ	14,800	บาท
•	ให้ความคุ้มครองที่	70-90%	ของมูลค่าความเสยีหาย
•	ให้การรบัประกนัเฉพาะประเทศกมัพูชา	ลาว	
และเมยีนมา
พิเศษ	ส่วนลดค่าเบี้ยประกนั	25%	เมื่อยื่นสมคัรขอรบับรกิาร
ภายในงานและต้องยื่นเอกสารขอรบับรกิารภายใน	30	วนั

¬สิทธิพิเศษส�าหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออก
ไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกา
•	ส่วนลดค่าเบี้ยประกนั	50%
•	ฟรคี่าข้อมูลผู้ซื้อจ�านวน	2	ราย	
(ผู้ซื้อรายที่	3-5	ลดค่าข้อมูลลง	50%)
•	ให้ความคุ้มครองที่	80%	ของมูลค่าความเสยีหาย
•	ตั้งแต่	15	กรกฎาคม	2561	-	30	ธนัวาคม	2561

สินเชื่อ SME
สตาร์ตอัพ 1ปี





ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต
ต่อที่ 1:	ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ	กระเป๋า	Shopping	G2000,	
กระเป๋า	ELLE	Overnight	Bag,	กระเป๋าล้อลาก	ELLE	
Jetset	ส�าหรบัลูกค้าที่ซื้อประกนัชวีติ	
ค่าเบี้ยฯ	ตามก�าหนด	เฉพาะงานนี้เท่านั้น*

ต่อที่ 2 : รบัเงนิคนื	หรอื	บตัรก�านลัสูงสดุ	100,000	บาท
ต่อที่ 3 :	รับสทิธิ์ผ่อน	0%	นาน	3	เดอืน

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

ประกันวินาศภัย*
ต่อที่ 1 :		ซื้อปุ๊บ...รบัปั๊บ	เก้าอี้รถเขน็	BSC,	
ร่มไม้เท้า	SCB,	กระเป๋าช้อปปิ้ง	BSC

ต่อที่ 2 :	รบับตัรก�านลั	เทสโก้	โลตสั	สูงสดุ	500	บาท
ต่อที่ 3	:	รบัสทิธิ์ผ่อน	0%	นานสูงสดุ	6	เดอืน	

ต่อที่ 4 :	Happy	Plus	ทั้งลด	ทั้งแถม	รบัส่วนลดค่าเบี้ย
สูงสดุ	1,800	บาท	แถมความคุ้มครองรถยนต์จากภยั
น�้าท่วมสูงสดุ	100,000	บาท	และรบัค่า	Taxi	เมื่อน�ารถ
เข้าซ่อม	(ในกรณเีป็นฝ่ายถูก)		*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ประกันชีวิต
•	โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน
รับทันที	แก้วน�้า	3B	LINK	หรอื	ร่ม	3B	LINK	
24	นิ้ว,	กล่องอาหารพร้อมกระเป๋า	หรอื	กระบอกน�้า
สญุญากาศ	Seagull,	กระเป๋าผ้าล้อลาก	16	นิ้ว,	กระเป๋า
ล้อลากไฟเบอร์	20	นิ้ว	ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด
¬แบบประกันบีแอลเอ สมาร์ทเกน (ประกัน 10/1)
รับทันที	ร่ม	3B	LINK,	ร่ม	3B	LINK	24	นิ้ว	
ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 

ประกันภัยรถยนต์ เบี้ยประกันรายปี ชั้น 2+,3+
•	เบี้ยประกนัรายปี	ชั้น	2+	ราคาเพยีง	6,099	บาท	
•	เบี้ยประกนัรายปี	ชั้น	3	+	ราคาเพยีง	5,299	บาท	
รับฟรี	กระเป๋าคล้องมอื

ประกันภัยการเดินทาง
•	ซื้อประกนัลดทนัท	ี10%	(เมื่อซื้อครบ	1,000	บาทขึ้นไป)
•	รับทันที	หมอนเพลนิคอ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	ราคาเพยีง	1,499	บาท
ประกันอัคคีภัย	ราคาเพยีง	1,027	บาท
ประกันสุขภาพ	Active	Heath
รบัส่วนลด	1,000	บาท	เมื่อลงทะเบยีนภายในงาน

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

จัดโปรแรง ส่งท้ายปี
•	เพยีงซื้อประกนัชวีติที่ร่วมรายการ	ช�าระเบี้ย
ทกุๆ	1	แสนบาท	รับฟรีบตัรคอนเสริ์ต	1	ที่นั่ง	
(มูลค่า	5,000	บาท)	หรอืรบับตัรบิ๊กซมีูลค่าสูงสดุ	
1,500	บาท	พร้อมร่วมกจิกรรม	เล่นเกมส์สนกุๆ	
เพื่อรบัของรางวลัมากมาย	*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

ประกัน.com
•		ประกันสุขภาพส�าหรับวัยท�างาน	ตอบโจทย์
ทกุความต้องการส�าหรบัคณุ	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ที่จะเกดิขึ้นเมื่อต้องเข้าพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาล	
•		ลดหย่อนภาษีได้	ด้วยเบี้ยประกนัเพยีง	7,848	บาท/ปี

บริษัท เอ.เอ็น.ซี. โบรกเกอร์เรจ

ออมเงินแบบประกันสะสมทรัพย์สมใจนึก 15/6 
•	ช�าระเบี้ยประกนัภยั	6	ปี	รับผลประโยชน์เงินคืน	
12%	ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่	1-15	รบัผลประโยชน์
รวมสูงสดุ	780%	ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั	
และไม่ต้องตรวจสขุภาพ

ประกันแบบบ�านาญ ไอสบาย ขั้นเทพ 90/5	
• รับเงินบ�านาญสูงปีละ 15%	 ของทุนประกันภัย	
และลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุถงึ	300,000	บาท	
รวมรบัผลตอบแทนสูงสดุ	465%	
ที่ส�าคญัคอื	ไม่ต้องตรวจสขุภาพ

แบบประกันบ�านาญ I-สบาย 789	
•	ช�าระเบี้ยประกันแค่ 7 ปี รับเงินคืน 1-29% ถึง
อายุ 88 ปี ครบก�าหนดสัญญารับเงินคืน 100% 
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย	 พร้อมรับค่าเบี้ยที่
ช�าระมาแล้วทั้งหมดคนื,	 ลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุปีละ	
100,000	บาท	และที่ส�าคญัคอื	ไม่ต้องตรวจสขุภาพ
รับทันที	กล่องอเนกประสงค์	หนมุาน,	Power	Bank	
10,000	mah,	ชดุชา	TWG
*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

บมจ.ทิพยประกันชีวิต

พบโปรโมชั่นส่วนสด ประกันภัยรถยนต์/ ประกันอัคคีภัยและ
ทรัพย์สิน/ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ/ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
รับสิทธิพิเศษ
ต่อที่ 1	ส่วนสด	10%
ต่อที่ 2	บตัรเตมิน�้ามนัสูงสดุ	3,000	บาท
ต่อที่ 3	แจกโชค	สทิธิ์X2	
ลุ้นรถยนต์	TOYOTA	Yaris	รุ่น	ATIV	1.2J	สแีดง	

ทิพยประกันภัย

แจกฟรี iPhoneX
ซื้อประกันลุ้นรถ, ทอง เฉพาะ

ในงาน
เท่านั้น

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
ประกันชีวิต 
•	สมคัรท�าประกนัภยัตามที่บรษิทัก�าหนด	และช�าระเบี้ย
รายปีรวม	ตั้งแต่	25,000	บาทขึ้นไปต่อกรรมธรรม์	
รบัโชค 2 ต่อ รวมมลูค่ากว่า 1.3 ล้านบาท
ต่อท่ี 1 รบัเลย	บตัรของขวญั	Starbucks	มูลค่า	300	บาท
ต่อท่ี 2 ร่วมลุ้น	รางวัลที ่1	ทองค�าแท่งหนกั	1	บาท	
จ�านวน	67	รางวลั,	รางวัลที ่2	บตัรของขวญั	เทสโก้	โลตสั	
มลูค่า	1,000	บาท	จ�านวน	100	รางวลั
** ใบปลวิมค่ีา : น�ามาแลกของที่ระลกึได้ที่บธู

ประกันชีวิต
สมคัรและช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติ	
โดย	บมจ.ไทยประกนัชวีติ	และ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	
ประกนัชวีติ	รับฟรี	กระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า,	
กระเป๋าเดนิทาง	20”	ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

¬ประกันภัย	
•	รับทันที	กระเป๋าผ้าสขุภาพด	ี
เมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัส�าเรจ็รูป	ของ	บมจ.ศรอียธุยา
เจนเนอรลั	ประกนัภยั	1,950	บาท	ขึ้นไป
•	ช�าระเบี้ยประกนั	Krungsri	Good	Health	15,000	บาท	
ขึ้นไป	รบัทนัที	ร่ม	Bear	Freinds	
โปรโมชั่นพิเศษ :	เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัสูงสดุ
ในแต่ละวนั	(1,000,000	บาทขึ้นไป	ต่อกรมธรรม์)	
รับเพิ่ม iPhoneX 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
FREE

!!

ประกันชีวิต
รับฟรี	ของก�านลั	3	ต่อ	
ต่อที่ 1	ตอบแบบสอบถาม	
รับทันที	บตัรของขวญั	มูลค่า	200	บาท
ต่อที่ 2	เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัในงาน	
รับทันที	บตัรของขวญั	มูลค่า	500	บาท
ต่อที่ 3	เบี้ยประกนัภยัรวมตั้งแต่	500,000	บาทขึ้นไป	
รับ	Garmin	Forerunner	235	มูลค่าสูงสดุ	12,990	บาท	
และบตัรของขวญั	มูลค่า	3,000	บาท*
รับฟรี	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท	
เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยั	ภายในงาน	

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

ธนาคารกรุงเทพ

ประกันชีวิต โดย	บมจ.กรงุไทย-แอกซ่า

ต่อที่ 1	กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงานไม่จ�ากดั
จ�านวนเบี้ย	รับเลยทันที 
•	 "ปกกรมธรรม์รกัษ์โลก	VIP"	ผลติจากผ้าทอมอื
จากชมุชน	4	ภาค	ช่วยส่งเสรมิรายได้ให้กบัชมุชน	
1	เล่ม	ต่อ	1	กรมธรรม์	
•	 "ร่มกรงุไทย-แอกซ่า"	คาราวานตรวจสขุภาพเท่านั้น	
1	เล่ม	ต่อ	1	กรมธรรม์

ต่อที่ 2	พิเศษสุด..!!	เมื่อกรมธรรม์อนมุตัริบัของ
ตามเงื่อนไข	รับทันที	"ตุ๊กตาหม	ีกรงุไทย-แอกซ่า",	
กระเป๋า	Sport	Bag,	กระเป๋าล้อลาก	20	นิ้ว	
*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

KTB Bancassurance	"ซื้อประกันภัยรถยนต์
ผ่านธนาคาร"	สะดวก	รวดเรว็	มั่นใจ	พร้อมรบั
กรมธรรม์ทนัที
• ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
-	สบายใจ	2+	(รถหาย+ไฟไหม้+น�้าท่วม)
-	สบายใจ	3+	(น�้าท่วม)
-	สบายใจ	3
รับทันที	KPI	Car	Charger	เมื่อซื้อกรมธรรม์	
เริ่มคุ้มครองทนัที			*ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

 ธนาคารกรุงไทย



รับดอกเบี้ยเบาๆ
ผ่อนนาน รถบ้าน

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

รับเพิ่ม	กระเป๋าเดนิทาง	
นิว คาร์
รับฟรี	กระเป๋ากรงุศรี	
รับเพิ่ม	บตัรน�้ามนั	มูลค่า	1,000	บาท	

บิ๊ก ไบค์
รับฟรี	ตุ๊กตาหม	ี
รับเพิ่ม	กระเป๋าเป้	Krungsri	Motorcycle	

¬เงินติดล้อ	โดย	บรษิทั	เงนิตดิล้อ	จ�ากดั
•	รับทันที	แก้วมคัเงนิตดิล้อ
•	รับทันที	เพาเวอร์แบงค์ทดิล้อ	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
โดย	บมจ.อยธุยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลสี
คาร์ ฟอร์ แคช 
รับฟรี	กระเป๋าอเนกประสงค์	
รับฟรี	หมอนองิ	
รับเพิ่ม	กล้องตดิหน้ารถยนต์	

รถบ้าน
รับฟรี	ที่วางโทรศพัท์ตุ๊กตา	ววั	เลฟิ	เลฟิ	

•	รับเพิ่ม	ตุ๊กตาทดิล้อ	
	 **	พิเศษ	ประกนัรถยนต์	กบัเงนิตดิล้อ	
	 อตัราดอกเบี้ย	0%	6	งวด		
•	เชก็เบี้ยประกนัพร้อมลงทะเบยีน	
	 รับทันที	ปากกา	
•	ซื้อประกนัรถยนต์	รับทันที	ตุ๊กตาหมี
	 ประกนัภยั	
•	รับเพิ่ม บัตรก�านัล เทสโก้ โลตัส  
 มูลค่าสูงสุด 500 บาท		
	 เมื่อซื้อประกนัตามเงื่อนไข

ธนาคารกสิกรไทย 
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้)
อัตราดอกเบี้ยเบาๆ 3.99%
• Pre Approved สินเชื่อรถ 
ช่วยได้กสิกรไทยในงาน 
 รับทันที ของพรีเมียม 2 ชิ้น  
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว
/ สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช
รับฟรี!	ร่ม	2	Twist	
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตรา

3.99%
ดอกเบี้ย

กู้ซื้อรถป้ายแดง



FOR  Aging Society

ครั้งที่
 2

   ภายใต้แนวคดิ "Relationship" ทีจ่ะช่วยเชือ่มความสัมพนัธ์ 
การดูแลกันระหว่างวัย และกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง พร้อมของขวัญ 
ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์และบรกิาร ส�าหรบัคนส�าคญัในช่วงเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าในบรรยากาศท่ีอบอุ่น อาทิ การดูแลในบ้านและนอกบ้าน 
อาหารเสรมิ เครือ่งดืม่ ยา วิตามิน และเวชสำาอาง
 "ไม่แก่ ก็มาได้" กับไฮไลต์สัมมนา หัวข้อ "โสด ไม่โสด  
ก็เกษียณสุขได ้", "ไป ไหนก็ ได ้  คุยกับใครก็ ได ้  แค ่กล ้า 
ท่ีจะเปล่ียน" และ "สือ่สารเชือ่มสัมพนัธ์ ต่างวยัต่างความคดิ" 
"อร่อยต่างวัย กำาหนดอาหารเพื่อความสมดุล" และกิจกรรม 

เวิร์กช็อป อาทิ  "สอนวาดรูปสีนำ้า โดย จิตรกรไร้แขน", "สอนทำา
คลิปวิดีโอด้วยมือถือ" 
 ภายในโซนยังมี บริการตรวจสุขภาพฟรี และมุมน่ังพักผ่อน 
พร้อมเสิร์ฟของว่างบริการเอาใจผู้สูงวัย
 มางานน้ี ได้ครบทุกอย่าง ท้ังการเงิน สุขภาพ และท่ีอยู่อาศัย 
เหมาะส�าหรับวัยท�างาน และวัยก่อนสูงอายุ 
		•	ติดตามความเคลื่อนไหวที่ @goodagingsociety
		•	รวมโปรโมชั่นเด่น ตารางสัมมนาได้ที่ www.moneyexpo.net

ห้ามพลาด! กบัโซน 
Good Living for Aging Society

สัมมนา

ฟร�
จากกูรูชื่อดัง

วันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61

D.I.Y. วางแผนการลงทุน
ดวยกองทุนรวมกับ NOMURA
   ว�ทยากร
สุกิตติ์ จรัสชัยวรรณา
ผูอำนวยการฝายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวม 
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

11.00 – 12.30 น.

   ว�ทยากร
กันต จ�โลทก VICE PRESIDENT
บจก.ออโรราเทรดดิ�ง
วสวัฒน วรว�จิตรกาญจน ผูอำนวยการ
ฝายว�เคราะห บจก.ออโรราเทรดดิ�ง 

Gold Forecast  ทิศทาง
การลงทุนในทองคำป 2019

17.00 – 18.30 น.

   ว�ทยากร 
กว� ชูกิจเกษม  รองกรรมการผูจัดการ 
บมจ.หลักทรัพยกสิกรไทย

รับมือดัชนีป 62
ผานมุมมองของนักลงทุน VI

11.00 – 12.30 น.
วันเสารที่ 1 ธ.ค.61

“เทรดทีเด็ด สเต็ปเทพ”
   ว�ทยากร
สินธนันทน บุญยอด ผูอำนวยการอาวุโส
สวนงาน Online Trading & Customer Service
บลจ.บัวหลวง จำกัด

11.00 – 12.30 น.
วันอาทิตยที่ 2 ธ.ค.61

   ว�ทยากร
แสงชัย  กนกชัยพานิชกุล
ผูจัดการฝายการลงทุนดานอนุพันธตางประเทศ
ว�มลมาศ  วชิรตร�รัตน
ผูจัดการฝายการตลาด Futures

13.00 – 16.30 น.

   ว�ทยากร
ณัฐวัฒน อนรัตน
Senior Executive Vice President Retail Equity 1  
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
เจตอาทร สองเมือง CFA ผูอำนวยการอาวุโส
ฝาย Quantitative บล.หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด

17.00 - 18.30 น.

สแกนหุนเดน มองเห็นกำไร
ดวยแอปล้ำหนา Finansia HERO
   ว�ทยากร
นุสรา  รุนเจร�ญ กรรมการบร�หาร
บล. ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ณัฐวุฒิ  ศิร�แสงชัยกุล
ผูชวยผูจัดการ ฝาย Technical Strategist
บล. ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เปดโลกการลงทุนดวย TFEX Gold
Online และ Global Futures

13.00 - 16.30 น.

   ว�ทยากร
ธวัชชัย อัศวพรชัย
รองกรรมการผูจัดการ บล.เอเอสแอล จำกัด
ธวัชชัย ทองดี ผูอำนวยการอาวุโส
และผูเชี่ยวชาญกลยุทธการลงทุน บล.เอเชีย เวลท จำกัด

   ว�ทยากร
โคชปราช เอกภาพันธ CEO บ.ไทยเอเชียเอดูเคชั่น

“Take Profit หุนสงทายป”

17.00 - 18.30 น.

Wealth & Financial Mastery
การบร�หาร การเง�นการลงทุน

สแกน QR Code เพ�่อติดตามรายละเอียด

Website Money Expo facebook

16.00 – 17.30 น.

วันศุกรที่ 30 พ.ย.61

18.00 – 19.30 น.

   ว�ทยากร
โคชจักรวาล นัมคณิสรณ
จาก Super Trader Republic
โคชรัฐพล พ�ทยาว�ร�ยะกุล
จาก Super Trader Republic
โคชธนพร เจียรนัยกุลวานิช
จาก Stock Journoey

เทคนิคพ�ชิตกำไร
ในตลาดผันผวน

13.00 – 16.30 น.

“ลงทุนหุนขามชอต
ทำกำไรหลังเลือกตั้ง”

จัดพอรตหุน-กองทุน
รับตลาดหุนป 62

   ว�ทยากร
กัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
กรรมการบร�หาร บล.ฟ�นันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
ว�ร�ยา ลาภพรหมรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน
ประกิต สิร�วัฒนเกตุ : ผูอำนวยการ
ฝายว�จัยหลักทรัพย บล.กสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
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บล. ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ณัฐวุฒิ  ศิร�แสงชัยกุล
ผูชวยผูจัดการ ฝาย Technical Strategist
บล. ฟ�นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เปดโลกการลงทุนดวย TFEX Gold
Online และ Global Futures

13.00 - 16.30 น.

   ว�ทยากร
ธวัชชัย อัศวพรชัย
รองกรรมการผูจัดการ บล.เอเอสแอล จำกัด
ธวัชชัย ทองดี ผูอำนวยการอาวุโส
และผูเชี่ยวชาญกลยุทธการลงทุน บล.เอเชีย เวลท จำกัด

   ว�ทยากร
โคชปราช เอกภาพันธ CEO บ.ไทยเอเชียเอดูเคชั่น

“Take Profit หุนสงทายป”

17.00 - 18.30 น.

Wealth & Financial Mastery
การบร�หาร การเง�นการลงทุน

สแกน QR Code เพ�่อติดตามรายละเอียด

Website Money Expo facebook

16.00 – 17.30 น.

วันศุกรที่ 30 พ.ย.61

18.00 – 19.30 น.

   ว�ทยากร
โคชจักรวาล นัมคณิสรณ
จาก Super Trader Republic
โคชรัฐพล พ�ทยาว�ร�ยะกุล
จาก Super Trader Republic
โคชธนพร เจียรนัยกุลวานิช
จาก Stock Journoey

เทคนิคพ�ชิตกำไร
ในตลาดผันผวน

13.00 – 16.30 น.

“ลงทุนหุนขามชอต
ทำกำไรหลังเลือกตั้ง”

จัดพอรตหุน-กองทุน
รับตลาดหุนป 62

   ว�ทยากร
กัณฑรา ลดาวัลย ณ อยุธยา
กรรมการบร�หาร บล.ฟ�นันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
ว�ร�ยา ลาภพรหมรัตน
ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน
ประกิต สิร�วัฒนเกตุ : ผูอำนวยการ
ฝายว�จัยหลักทรัพย บล.กสิกรไทยจำกัด (มหาชน)



ธนาคาร/สถาบนัการเงนิ
ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารซต้ีิแบงก์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
บรษัิทบรหิารสินทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย  
(EXIM BANK)
ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ME BY TMB

ประกัน
บรษัิท กรงุเทพประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ไทยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ทิพยประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) 
บรษัิท ทิพยประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท เอฟดบับลิวด ีประกนัชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท โตเกียวมารนีประกันชวีติ จ�ากดั (มหาชน)
บรษัิท ประกันภยัไทยววิฒัน์ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท เอ.เอน็.ซ ีโบรกเกอร์เรจ จ�ากัด
อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงนิ
บรษัิท ซนัเดย์ อนิส์ จ�ากัด 
บรษัิท แปซฟิิคครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทัหลักทรพัย์ /บรษิทัโบรกเกอร์ทองค�า/ 
Fintech Start up
บรษัิทหลักทรพัย์ โนมูระ พฒันสิน จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิทหลักทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท เอม็ทีเอส โกลด์ จ�ากัด 
บรษัิท ออโรร่า เทรดด้ิง จ�ากัด
บรษัิท สตางค์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
บรษัิท แคชนาว จ�ากัด
บรษัิท บีไฮฟ์ เอเชยี จ�ากัด
บรษัิท สวฟิต์เลท จ�ากัด
บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์
กลุ่ม บิวท์ ท ูบิวด์  
บรษัิท ออพติโม พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากัด
บรษัิท ซเีลคท์ เซลส์ เซน็เตอร์ จ�ากัด
บรษัิท แอด็แวนเทช จ�ากัด
บรษัิท แคปปิตอล วนั เรยีลเอสเตท จ�ากัด
บรษัิท เทคลิฟวิง่ จ�ากัด
บรษัิท ดบัเบ้ิล ทร ีเรยีล เอสเตท จ�ากดั
บรษัิท ทีแอลพ ีกรุป๊ จ�ากัด
บรษัิท อาวด้ีา (2015) จ�ากัด
บรษัิท ว ีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ�ากัด
บรษัิท เฮลิกซ์ จ�ากัด
หน่วยงานรฐั /บรษิทัเอกชน
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)
กองทุนการออมแห่งชาติ
บรษัิท ซปุเปอร์เทรดเดอร์ รพีบับลิค จ�ากัด 
บรษัิท โซลาร์ ออสเตรเลีย จ�ากดั
บรษัิท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษัิท บางกอก โพสต์ จ�ากดั (มหาชน)
บรษัิท แฮปป้ีสต๊อค จ�ากัด
บรษัิท เวลเนส (แบงคอ็ก) จ�ากัด 
บรษัิท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ซเีอด็ยูเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ไทยเอเชยี เอดเูคชัน่ จ�ากัด
บรษัิท เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท ออมน่ีเรส จ�ากัด
บรษัิท เวเลอร์  เฮลธ์  จ�ากัด

Good Living for Aging Society
ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน)
บรษัิท คอร์ด้ีไบโอเทค จ�ากัด
บรษัิท เนเชอรลั เบฟ จ�ากัด
บรษัิท เกท้า เบดดิง้ จ�ากัด
บรษัิท เค.พ.ีเอน็. ซเีนียร์ลิฟวิง่ จ�ากัด
บรษัิท แอบ็โซลูท เวลเนส จ�ากัด
DR.DRINK
บรษัิท เอช ทู โอ-ไฮโดร จ�ากัด
บรษัิท เวลิด์ เมดคิอล ซพัพลาย จ�ากัด
บรษัิท น�า้มันบรโิภคไทย จ�ากดั
บรษัิท โมเบียซ ดอทมี อคีอมเมิร์ซ จ�ากัด
Ake Leather Bag 
เฮลท์สมาร์ท
บรษัิท นิลกาลา จ�ากัด
บรษัิท พเีคแอล มัลติมีเดยี จ�ากัด 
บรษัิท ซมิซ ีจ�ากัด
บรษัิท ดบัเบ้ิลบ็อกซ์ จ�ากัด
บรษัิท เมก้า ไลฟ์ไซแอน็ซ์ พทีีวาย จ�ากัด  
บรษัิท กรนีเซฟฟาร์ม่า จ�ากัด
บรษัิท เซลส์เวร์ิคส์ จ�ากัด

องค์กรที่เข้าร่วมงาน 


