
FB : Moneyexpo ติดตามขอมูลขาวสาร

ชาเลนเจอร 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
16 -19 พ.ค. 62 10.00 – 20.00 น.

(16 พ.ค. เปด 12.00 น.)

กู ไดทุกอยาง ลงทุนไดทุกเร�่องใน
ทุกฝ�นเป�นจร�งได�ที่นี่



กู้ซื้อ/สร้าง/ซ่อม/ต่อเติม/ รีไฟแนนซ์บ้าน
ดอกเบี้ย 0%6 เดือน รู้ผลอนุมัติ เบื้องต้นในงาน

 ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 
ต่อท่ี 1 รบั อตัราดอกเบี้ยพเิศษ* 
  เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์ภายในงาน
ต่อท่ี 2 รบัฟร ีเซต็กระดาษโน้ต Home Loan
  เมื่อผ่านการพจิารณาสนิเชื่อเบื้องต้น (Pre Screen) 
ภายในงาน
ต่อท่ี 3 รบัฟร ีกล่องอเนกประสงค์ 1 ใบ
  เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารประกอบอย่างน้อย  
3 รายการ ภายในงาน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
• อตัราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี 9 เดอืนแรก
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี 
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั 50% 
สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน 
รบัทนัท ีหมอนรองคออุน่รกั ยื่นขอสนิเชื่อด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
รบัเพิม่ - ต่อที ่1 ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกูต้ั้งแต่  
1 ล้านบาทขึ้นไป รบั กระเป๋า Traveling Bag 24” 
- ต่อที่ 2 ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกู ้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป 
และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ  
ตามเงื่อนไข**
รบั Central Gift Voucher
มูลค่า 5,000 บาท

 ธนาคารอิสลาม
	 แห่งประเทศไทย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย/รีไฟแนนซ์
วงเงนิสงูสดุ 20 ล้านบาท
อตัราก�าไรพเิศษเริ่มต้น 1.99%* นาน 2 ปี
ระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสดุ 35 ปี
• ฟร!ี ค่าธรรมเนยีม Front-end-Fee
• ฟร!ี ค่าประเมนิราคาหลกัประกนัตามเงื่อนไข 
 ของธนาคาร

สินเชื่อคอนโดมือสอง
 วงเงนิสงูสดุ 20 ล้านบาท
อตัราก�าไรพเิศษเริ่มต้น 3.25%*
ระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสดุ 35 ปี
• ฟร!ี ค่าธรรมเนยีม Front-end-Fee
พเิศษ!!! รบัฟร ีกล่องถนอมอาหาร iBank

 ธนาคารออมสิน

สินเชื่อที่อยู่อาศัย Home Loan/ 
Re-Finance
ซื้อ สร้าง ต่อเตมิ ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�านอง 
• อตัราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดอืน 
 เดอืนที่ 7-12 ดอกเบี้ย 1.50% เฉลี่ย 1 ปี = 0.750% 
• วงเงนิกูต้ั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป ที่ท�าประกนั 
 ชวีติเพื่อประกนัสนิเชื่อตามเกณฑ์ธนาคาร 
• ท�านติกิรรมสญัญาและจดจ�านองแล้วเสรจ็ภายใน 
 ระยะเวลาที่ก�าหนด 
 รบัทนัท ีGift Card Centara มูลค่า 3,000 บาท  
 (จ�านวน 100 รายแรก) 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ
Reverse Mortgage :RM
พเิศษ : เบกิจ่ายเงนิกูง้วดแรก 10% ของวงเงนิกู้
• ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี 
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1.00% เฉลี่ย 3 ปี 2.00%
* เมื่อได้รบัอนมุตัแิละจดัท�านติกิรรมสญัญา
ภายใน 20 ม.ิย.62  
รบัทนัท ีของสมนาคณุ เครื่องวดัความดนัโลหติ หรอื 
บตัรออมสนิ เดบติ สมาร์ท แคร์ วงเงนิคุม้ครอง
อบุตัเิหตมุลูค่า 1 แสนบาท

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
• อตัราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% นาน 2 ปี 
 (หลงัจากนั้น MRR -0.50%)
• ผ่อนต�่า ล้านละ 3,600 บาท (2 ปีแรก)
• วงเงนิกูส้งูสดุ 10 ล้านบาท 
• ผ่อนนานสงูสดุ 30 ปี

 ธนาคารกสิกรไทย

K-Home Loan (สินเชื่อบ้านกสิกรไทย)
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 
• รบัฟร!ี Digital Koins ส�าหรบัสะสมเพื่อน�ามาแลก
ของพรเีมี่ยมภายในงาน

	 กลุ่มการเงิน
	 แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน 
เพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ 
รบัฟร!ี Tag ห้อยกระเป๋า Tunk Tunk Man
• พเิศษ! เฉพาะลกูค้าที่ลงทะเบยีนและได้รบัการ
อนมุตัจิดจ�านองเท่านั้น*
รบัฟร!ี ตุก๊ตา Tunk Tunk Man

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน 
รบัฟร!ี บตัรก�านลัตั๋วหนงัเมเจอร์ จ�านวน 1 ใบ 
(ส�าหรบั 50 ท่านแรกต่อวนั)
และกระเป๋าผ้า SCB จ�านวน 1 ใบ (ส�าหรบัท่านที่ 
51-100 ท่านแรกต่อวนั)
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรสนิเชื่อบ้าน และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษเฉพาะในงาน 
• ผ่อนได้นานสูงสดุ 30 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์
• วงเงนิสูงสดุ 100% (กรณบ้ีานหลงัแรก)
• ฟร*ี* ค่าประเมนิบ้าน ค่าจดจ�านอง 
 (ถงึ 30 ม.ิย.62)

สินเชื่อบ้านคือเงิน
กูไ้ด้สูงสดุ 20 ล้าน
ผ่อนได้นานสูงสดุ 30 ปี
ฟร ีค่าประเมนิบ้าน

	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 :	ธอส.
สินเชื่อบ้าน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 
 • ปีที่ 1-3 = MRR-3.96% ต่อปี (ปัจจบุนัเท่ากบั 
2.79% ต่อปี) 
 • ปีที่ 4 จนถงึตลอดอายสุญัญา
 • นานสูงสดุ 40 ปี
• กรณลูีกค้าสวสัดกิารดอกเบี้ยเท่ากบั  
 MRR-1.00% ต่อปี 
• กรณลูีกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากบั  
 MRR-0.50% ต่อปี
• กรณซีื้ออปุกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก 
 เกี่ยวเนื่องกบัที่อยูอ่าศยั ดอกเบี้ยเท่ากบั MRR 
 (ปัจจบุนัอตัราดอกเบี้ย MRR ธอส. 
 เท่ากบั 6.75% ต่อปี) 
พเิศษ 
(1) ค่าธรรมเนยีมการยื่นกู ้0.1% 
  ของวงเงนิท�านติกิรรม
(2) ค่าประเมนิราคาหลกัประกนัอตัราพเิศษ
- วงเงนิขอกูไ้ม่เกนิ 500,000 บาท 
 คดิค่าประเมนิราคาหลกัประกนั 1,900 บาท
- วงเงนิขอกูเ้กนิ 500,000 บาท 
 คดิค่าประเมนิราคาหลกัประกนั 2,300 บาท
จองสทิธิ์ภายในงาน ยื่นค�าขอกูแ้ละท�านติกิรรม
ภายในวนัที่ 28 มถินุายน 2562

ดอกเบี้ย
3.60%



0%
ผ่อนดาวน์

 ธนาคารกรุงไทย 
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
• แบบที ่1 (ท�าประกนั) เดอืนที่ 1-6 อตัราดอกเบี้ย 
0.50 เดอืนที่ 7-12 = MRR-3.50 ปีที่ 2 = MRR-3.25  
ปีที่ 3 MRR-3.00 หลงัจากนั้น MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.35%
• แบบที ่2 (ท�าประกนั) เดอืนที่ 1-6 อตัราดอกเบี้ย 0.50  
เดอืนที่ 7-12 = MRR-3.50 ปีที่ 2-ปีที่ 3 = MRR-3.00 
หลงัจากนั้น MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.43%
• แบบที ่3 (ไม่ท�าประกนั) เดอืนที่ 1-6 อตัราดอกเบี้ย 
0.50 เดอืนที่ 7-12 = MRR-3.00 ปีที่ 2-ปีที่ 3 = MRR-3.00  
หลงัจากนั้น MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.52%
• ฟร ีค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัทรพัย์ประกนั
 ค่าธรรมเนยีมจดจ�านอง 1%

สินเชื่อ Refinance
• พเิศษ อตัราดอกเบี้ยสนิเชื่อที่อยู่อาศยัลดลง 
 ในปีแรก 0.25% ต่อปี
• ฟร ีค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัทรพัย์ประกนั 
 ค่าธรรมเนยีมการตรวจงวดงาน
   *** เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด 

 ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95%
• ฟร ีค่าเบี้ยประกนัอคัคภียั 3 ปี
• ฟร ีค่าประเมนิราคาหลกัทรพัย์
• ฟร ีค่าอากรแสตมป์
เมื่อลูกค้ายื่นใบสมคัรสนิเชื่อมหีลกัประกนั 
พร้อมเอกสารประกอบภายในงาน
รบัทนัท ีหมอนบ้าน 1 ใบ 

 BANK OF CHINA 

สินเชื่อบ้านแบงก์ออฟไช่น่า 
บ้านใหม่ บ้านมอืสอง รไีฟแนนซ์ 
• ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดอืน
 ปีแรก 2.50 ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี 3.00%
• ฟร ีค่าประเมนิ 
• ไม่ต้องสมคัรประกนัคุม้ครองสนิเชื่อ (MRTA) 

 ทีเอ็มบี

สินเชื่อบ้าน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษนาน 3 ปี
• รบัฟรทัีนท!ี กระเป๋าผ้า 2 Tone
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้าน หรอืรไีฟแนนซ์บ้าน พร้อมยื่น
เอกสารส�าเนาบตัรประชาชน + สลปิเงนิเดอืน เท่านั้น 

 ธนาคารธนชาต	

รีไฟแนนซ์บ้าน
• อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29% ต่อปี
• ฟรค่ีาจดจ�านอง
• ฟรค่ีาประเมนิหลกัประกนั

บ้านแลกเงิน
• ผ่อนล้านละ 6,000* นาน 6 เดอืน
• ฟรค่ีาจดจ�านอง
• ฟรค่ีาประเมนิหลกัประกนั

 บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ�ากัด
คอนโดฯ ราคาพเิศษ
เริ่มต้น 1.8 ล้านบาท*
ส่วนลดสงูสดุ 540,000 บาท*
การนัตค่ีาเช่าสงูสดุ 36 เดอืน 
จองภายในงานเพยีง 999 บาท ลุน้รถยนต์
หรอืเครื่องใช้ไฟฟ้ามลูค่าสงูสดุ 60,000 บาท

 Grow Rattanathibet
Promotion : จองในงาน
1bed แถมบตัรเตมิน�้ามนั PTT มลูค่า 15,000 - 30,000 บาท

 SELECT SALES CENTER 
โปรโมชั่นพเิศษเฉพาะในงาน
การนัตผีลตอบแทน ค่าเช่า 8% ถงึ 20 ปี
รบัส่วนลดพเิศษ สูงสดุ ถงึ 500,000 บาท

 NICHADA THANI
Exclusive Luxury Living ซื้อ/เช่า ราคาพเิศษ!!

 CISSA GROUP
รบัข้อเสนอสดุคุม้ X3 ภายในงานเท่านั้น
ฟร!ี ทรปิมลัดฟี 2 ที่นั่ง (ทกุยนูติ) 4 วนั 3 คนื 
เพยีงจอง+ท�าสญัญาในงาน
ส่วนสดสูงสดุ 5 แสนบาท*
ลุน้ Mercedes Benz CLA250*

 JW REALESTATE
สมัผสัมมุมองที่สูงที่สดุในย่านมนีบรุี
เริ่มต้นเพยีง 1.79 ล้านบาท
ฟร!ี เฟอร์แต่งครบ* ทกุค่าใช้จ่าย
พร้อมรบัส่วนลด 500,000 บาท
โฮมออฟฟิศระดบัพรเีมี่ยม สรงประภา-ดอนเมอืง
เริ่มต้น 9.9 ล้านบาท
ฟร!ี Gift Voucher Central มลูค่า 35,000 บาท
รบัทองทนัท*ี หนกั 5 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ก�าหนด

ธนาคารกรงุเทพ
บัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย
ลดราคาพเิศษ 5-25% 
รบัอตัราดอกเบ้ียพเิศษ (เม่ือลงทะเบียนขอสินเชือ่
เพือ่ซือ้ทรพัย์สินพร้อมขาย ภายในงาน)

ธนาคารกสิกรไทย
ทรพัย์สินรอการขาย 
ลดสูงสุด 50% 
อตัราดอกเบ้ียพิเศษ 0.6% 
ฟร ีค่าประเมินราคา
เสนอซือ้ในงานรบัส่วนลด 10% ทุกชิน้
ฟร ีค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธ์ิ 
รบัฟร ี Digital Koins ส�าหรบัสะสมเพือ่น�ามา 
แลกของพรเีม่ียม
เม่ือลกูค้าเสนอซือ้และวางเงนิ 1% ภายในงาน

ธนาคารกรงุศรอียุธยา
ทรพัย์สินพร้อมขาย
รบัส่วนลดมากกว่า 68%

บรษิทั	ซติี	้พลัส	จ�ากดั
รบัจ�านองบ้านพร้อมท่ีดิน, ท่ีดินเปล่า, ห้องชดุ, 
ท่ีดินพร้อมอาคาร/ส�านกังาน/โรงงาน
(ท้ังนี ้ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจังหวดัชลบุร)ี
อตัราดอกเบ้ีย  13%  ทุกประเภท
ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู ้1% ทุกประเภท
ยกเว้นค่าประเมินหลกัทรพัย์
เฉพาะในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	:	ธอส.
ทรพัย์ NPA/บ้านมือสอง
รบัส่วนลดสูงสดุ 40-50%
 โปรโมชัน่พเิศษ
ผ่อนดาวน์ปลอดดอกเบ้ียได้นานสูงสุด 60 เดือน 
เข้าอยู่อาศยัในช่วงผ่อนดาวน์ได้ทันทีเพยีงช�าระเงนิ
ประกันไม่ต�า่กว่า 1.5% ของราคาซ้ือ  
ช�าระเงนิดาวน์ 10% ของราคาซ้ือขาย ย่ืนกู้ทันที 
รบัสิทธ์ิสินเชือ่ดอกเบ้ีย 0% นาน 1 ปีแรก
ช�าระเงนิดาวน์ 20% ของราคาซ้ือขาย ย่ืนกู้ทันที 
รบัสิทธ์ิสินเชือ่ดอกเบ้ีย 0% นาน 2 ปีแรก
ผ่อนช�าระได้นานสูงสุดถงึ 40 ปี

 กรมบังคบัคดี จดัมหกรรมขายทอดตลาดใน
วนัอาทิตย์ท่ี	19	พฤษภาคม	2562		ณ	ห้องจปิู
เตอร์	11-13	อาคารชาเลนเจอร์	2-3 อมิแพค็ 
เมืองทองธานี  โดยทรพัย์ท่ีประกาศขายเป็นทรพัย์
ท่ีต้ังอยู่ในเขตพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบรุ ีและจงัหวดัปทุมธานี ได้แก่ ท่ีดินว่างเปล่า 
ท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และห้องชดุ จ�านวนท้ังส้ิน 
424 คด ี436 รายการ ราคาประเมินรวม 
1,776,816,409.62 ล้านบาท
 นอกจากน้ี ยังร่วมกับหน่วยงานภาครฐั
และภาคเอกชนเชญิลูกหน้ีเข้าร่วมกระบวนการ
ไกล่เกล่ียท้ังหมด 48,958 เรือ่ง ทุนทรพัย์จ�านวน 
8,777,639,926.16 บาท 

กรมบังคับคดี
ขายทรัพย์ทอดตลาด
ไกล่เกลี่ยหนี้

โฮมออฟฟิศ/คอนโดฯ/หรู	
ราดาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น

บ้านมือสอง 
ท�าเลเด่น-ราคาโดน

NPA



เงินฝาก YOUTH SAVINGS 
• ฝาก 3,000 บาทขึ้นไป

รับ กญุแจครสิตลั GSB Music Set , ล�าโพง GSB 
Music POT, กระเป๋าช้อปปิ้ง GSB Music Bag,  
ร่มก้านยาว, กล่องใส่เป็นกระดาษอาร์ตด้านสกรนีโลโก้
เคลอืบ Spot UV เป็นต้น 

ตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด*

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106 
• รบัฝาก 106 วนั

• อตัราดอกเบี้ยสูงสดุ 10% ต่อปี เฉลี่ย 4% ต่อปี 
ยกเว้นภาษ ี

• เปิดบญัชขีั้นต�่า 10,000 บาท สูงสดุรายละไม่เกนิ 
500,000 บาท 

** รบัใบจองสทิธิ์เพื่อน�ามาเปิดบญัชภีายในงาน หรอืน�าใบจองสทิธิ์

ไปเปิดบญัชไีด้ที่สาขาธนาคารออมสนิ ระหว่างวนัที่ 16-26 พ.ค.62

ธนาคารออมสิน

เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ
• อตัราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี 
• พเิศษ!! บวกเพิ่มให้อกี 0.25% ต่อปี 
• ฝาก 12 เดอืน นบัจากวนัที่เปิดบญัช ี 
รวมรบัดอกเบี้ยสูงสดุ 1.75% ต่อปี 
• ขั้นต�่า 10,000 บาท 
• จองสทิธิ์ภายในงานระหว่างวนัที่ 16-19 พ.ค.2562 

  เปิดบญัชรีะหว่างวนัที่ 16-26 พ.ค.62

ธนาคารอาคารสงเคราะห์K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)
• อตัราดอกเบี้ยสงู 
• ไม่เสยีภาษี
• ออมง่าย เริ่มต้น 500 บาทต่อเดอืน

ธนาคารกสิกรไทย

เงินฝาก
• เปิดบญัชเีงนิฝากปลอดภาษ ี24 เดอืน  
และฝากเงนิขั้นต�่า 5,000 บาท สงูสดุไม่เกนิ 25,000 บาท 
รับทันที ตุ๊กตาแมวน�าโชค

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงินฝาก
• ดอกเบี้ยสงู 3.75% ต่อปี 
• ฝากเงนิขั้นต�่า 500,000 บาท

บริษัท	เครดิตฟองซิเอร์	
แคปปิตอล	ลิ้งค์	จ�ากัด	

เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญช ี
เงนิฝากสินมัธยะทรพัย์ทว-ีบัวหลวงคดิส์
• รับฟรี ชุดกล่องใส่ดินสอ Blink Blink  
พร้อมดินสอสี 1 ชุด
(เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝาก
• รบัสทิธปิระโยชน์ 2 ต่อ 
• ต่อที่ 1 รบัทนัทแีก้วน�้า ธนชาต 1 ใบ
• ต่อที่ 2 ยกเว้น ค่าออกบตัร 100 บาท เมื่อสมคัร 
Thanachart Connect โมบายล์แอพ/ ธนชาตพร้อมเพย์

บัญชีเก็บ
• รบัดอกเบี้ยสูง Product e-SAVINGS, Ultra Savings
• รบัทนัทแีก้วน�้าธนชาต หรอื Passbook Holder

ธนาคารธนชาต

ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย
เงินฝากประจ�าพิเศษ
• เปิดบญัช/ีฝากขั้นต�่า 10,000 บาท

• วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 20 ล้านบาท/ราย

  ระยะเวลาการฝาก       อัตราผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ

   4 เดอืน          1.35%
    7 เดอืน           1.55%
   11 เดอืน          1.75%
   15 เดอืน          1.85%

 เงินฝากออมทรัพย์ “ibank Step”
• เปิดบญัชขีั้นต�่า 10,000 บาท ฝากได้สงูสดุไม่จ�ากดั 
• ถอนได้ 3 ครั้งต่อเดอืนไม่เสยีค่าธรรมเนยีม
• จ่ายผลตอบแทนทกุสิ้นเดอืนมถินุายนและธนัวาคม 
ของทกุปี

 พเิศษ!!! จองสทิธิ์ภายในงานและเปิดบญัชี 
 เงินรับฝากประจ�า “Ramadan 1440”
• อตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั 2.00%*
• เปิดบญัชขีั้นต�่า 2,000 บาท
• ระยะเวลารบัฝาก 24 เดอืน
• ให้วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อราย

จ�านวนเงินฝาก (หน่วย : บาท)    อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

• ส่วนที่ไม่เกนิ 20 ล้านบาท
• ส่วนที่เกนิ 20 ล้านบาท 
แต่ไม่เกนิ 100 ล้านบาท
• มากกว่า 100 ล้านบาท

1.20%
1.00%

0.90%

บัญชีเงินฝากประจ�าพิเศษ 12 เดือน* 
อตัราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย

เมื่อสมัครบริการ LH Bank M Choice  
และเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ (ทุกประเภท) 
• รับฟรี! ฝักบวัเพื่อสขุภาพ Seoul Stone 360**  
หรอื Tag ห้อยกระเป๋า Tunk Tunk Man**

กลุ่มการเงิน	 
แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์

ส�านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ : สบน.
• จ�าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ปี 62 ครั้งที่ 2   
(วนัที่ 17 พ.ค. 2562)  2 รุ่น  จ�านวน 20,000 ล้านบาท  
จ่ายอตัราดอกเบี้ยแบบคงที่ ดงันี้
- รุ่นอายุ  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50%  ต่อปี
- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.05%  ต่อปี  
*ลูกค้าเก่า : น�าสมุดบัญชี + Bond Book ธนาคารกสิกรไทย
*ลูกค้าใหม่ : ใช้สมุดบัญชี (ถ้ามี) + บัตรประชาชน

ทีเอ็มบี
บัญชีเงินฝาก ทีเอ็มบี โน ฟิกซ ์
• ดอกสูงถงึ 1.6% แค่ใช้ TMB All Free 5 ครั้ง/เดอืน
• ถอนได้ตลอดเวลา
• เปิดบญัชเีท่าไหร่กไ็ด้ 
 ** ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรในงาน : เพยีงเปิดบญัชี
ทเีอม็บ ีโน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป คู่กบั บญัชี 
ทเีอม็บ ีออลล์ ฟร ีและดาวน์โหลดทเีอม็บ ีทชั  
พร้อมเปิดใช้ภายในงาน
• รบัฟรี! ร่ม Valentino Rudy / หมอน TMB TOUCH 
และเงนิคนื 250 บาท
• รบัเพ่ิม Happy Pig 
เมื่อฝากเงนิเข้าบญัช ีทเีอม็บ ีโน ฟิกซ์  
ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

ME by TMB 
บัญชี ME SAVE รบัดอกเบี้ยสูง 1.70% (ต่อปี) 
• รบัทนัท ีME Happy Buddy Set (ชดุหมอนและผ้าห่ม) 
•  ส�าหรบัลูกค้าที่ยงัไม่มบีญัช ีME SAVE เพยีงน�าบตัร
ประชาชนพร้อมสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่
เป็นชื่อคณุ มาเปิดบญัช ีที่บูธ ME พร้อมฝากเงนิ 1,000 
บาทขึ้นไป และดาวน์โหลด ME by TMB App  
(1 คน/1 สทิธิ์) 

เงินฝากปลอดภาษ ี
ดอกเบี้ยสูง 4%

4%

เปิดรับฝาก สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 
ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4
• รบัฝากวนัแรก 17 พ.ค. 62 (ในงาน Money Expo 2019)
• หน่วยละ 100 บาท
• ลุ้นรางวลั 36 งวด
• ออกรางวลัครั้งแรก 17 มถินุายน 2562
• รางวลัที่ 1 มูลค่ารางวลัละ 10 ล้านบาท
 พิเศษ
 รางวลัที่ 1 รางวลัละ 15 ล้านบาท จ�านวน 6 งวด

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	
(ธ.ก.ส.)
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บมจ.ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์)

กู้เงิน / กดเงินสดยัวร์แคช / 
กดเงนิสดล่วงหน้า / ผ่อนทอง / 
รับของสมนาคุณ ดังนี้
• รับสิทธิ์รับของสมนาคุณ : 
 บตัรโดยสารการบนิไทย (ชั้นประหยดั) 
 ไป-กลบั กรงุเทพฯ-ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง 
 หรอื สร้อยคอทองค�าหนกั 1 บาท   
 หรอื โทรศพัท์มอืถอื iPhone XS 64GB 
 หรอื กระเป๋า Valentino Rudy Arista, 
 กระเป๋า Valentino Rudy Mini 
• เมื่อมียอดอนุมัติ (ตามที่ก�าหนด)  
 รบัของสมัมนาคณุ อาท ิบตัรก�านลับิ๊กซ,ี 
 กล่องอาหาร Super Lock, หมอนมอืซกุ 
 AEON Kanekko, กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 
 Anello Suitcase ขนาด 29” 
 ภายใต้เงื่อนไขบรษิทั (เซลส์สลปิ)
• ผ่อนทอง ดอกเบี้ยพเิศษ 0% ต่อเดอืน* 
 นาน 6 เดอืน
• ผ่อนจักรยานยนต์ ดอกเบี้ยพเิศษ 
 0% ต่อเดอืน* นาน 18 เดอืน 
 (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
• แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษ รบัสทิธิ์ 
 ส่วนลด 10,000 บาท ส�าหรบัการ
 จดักรุ๊ปเดนิทางแบบ “กรุ๊ปส่วนตวั” 
 ทกุเส้นทางทั่วโลก

ทีเอ็มบี

บัตรเครดิต TMB So Fast /  
Royal Top Brass  
เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ 
• ต่อที่ 1 รบัคะแนน 1,000 คะแนน 
 เพื่อแลกรบักระเป๋า BSC Traveller Bag 
 ขนาด 20 นิ้ว 
• ต่อที่ 2 รบัคะแนน 5,000 คะแนน 
 เพื่อแลกรบับตัรก�านลัห้องพกั
 พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมชั้นน�า   
• ต่อที่ 3 รบัเครดติเงนิคนื 100 บาท* 

บัตรเครดติ TMB So Chill 
เฉพาะผู้สมัครรายใหม่
พิเศษ รับ 3 ต่อ*
• ต่อที่ 1: รบัเครดติเงนิคนื 300 บาท 
• ต่อที่ 2: รบับตัรก�านลัห้องพกั
 พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมชั้นน�า
• ต่อที่ 3: รบัเครดติเงนิคนื 100 บาท

สินเชือ่บคุคล ทีเอม็บี แคช ทู โก 
(TMB Cash 2 Go - C2G)
รับฟรี! ตุ๊กตาหม ีSnowy Bear 
และหมอน TMB TOUCH 

บัตรกดเงนิสด TMB Ready Cash
• เงนิสดพร้อมใช้ 24 ชม. 
 ต้องการเมื่อไหร่กดใช้ได้ทนัที
• วงเงนิสูงสดุถงึ 1 ล้านบาท 
 (สูงสดุ 5 เท่าของเงนิเดอืน)
• ผ่อนเบาๆ ช�าระขั้นต�่าเพยีง 5%   
 ของยอดหนี้ แต่ไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท
 ฟรี! ค่าธรรมเนยีมการกดเงนิสด
 จากทกุตู้เอทเีอม็ทั่วประเทศ
 รับทันที* แก้ว Digi Tumbler
*ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด 

ธนาคารธนชาต
บัตรเครดติ/บตัรสนิเชือ่บุคคล
รับ กระเป๋า Bossini Overnight Bag หรือ
รับ กระเป๋า Anello Cross Body* 

บัตรเงนิด่วนไม่กวนใคร...กดเงนิได้ 
ผ่อนของได้ 
อตัราดอกเบี้ย 0% นาน 3 รอบบญัชี
รับ หมอนลูกเต๋าลาย Limited Edition *
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บมจ.อีซี่ บาย : ยูเมะ
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
โปรโมชั่นสมัครใหม่ 
• ต่อที่1 สมัครง่าย เอกสารครบ 
 รับทันที (ภายในงานเท่านั้น*)
 รับ กระเป๋า/ กระเป๋าเดินทางล้อลาก  
 16 นิ้ว 
• ต่อที่ 2 อนุมัติปั๊บ 
 รับเพิ่ม ดอกเบี้ย O% นาน 30 วัน
 รับทันที! กระเป๋าเดินทางล้อลาก  
 Todd 20 นิ้ว

ธนาคารกรุงไทย
สมัครบัตรเครดิต ทกุประเภท
ภายในงาน (บตัรหลกัใหม่) 
รบัทันท ีบตัรก�านลั Tesco Lotus 200 บาท* 

สินเชือ่บคุคลกรงุไทย Smart Money 
• อตัราดอกเบี้ย 
 ปีที่ 1 = 14%
 ปีที่ 2 - 5 = 18%

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
• อตัราดอกเบี้ย 
 ปีที่ 1 = MRR +5% (12.12%)
 ปีที่ 2 - 5 = MRR +7% (14.12%)

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
• อตัราดอกเบี้ย MRR +9% (16.12%) 
*ตามเงือนไขที่ก�าหนด

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 
• อตัราดอกเบี้ย 9% ต่อปี 
• อายสุญัญา 1 ปี ส�าหรบัพนกังานที่มี
 รายได้ประจ�าต่อเดอืน 20,000 บาท 
 ขึ้นไป
รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ 
เพยีงยื่นเอกสารใบสมคัรพร้อมส�าเนา
บตัรประชาชน*
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อบุคคล Speedy Cash
• อตัราดอกเบี้ย 0% สงูสดุ 3 รอบบญัชี
• รบัดอกเบี้ย 0% 2 รอบบญัชแีรก
 พิเศษ! รบัเพิ่ม ดอกเบี้ย 0% อกี 
 1 รอบบญัช ีรวมเป็น 3 รอบบญัช*ี 

สินเชื่อ Speedy Loan 
• อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ 9.99% ต่อปี 
• ไม่มคี่าธรรมเนยีมในการใช้วงเงนิ
• เลอืกผ่อนช�าระเบาๆ นานสูงสดุ 
 72 เดอืน
• ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์หรอืบคุคลค�้าประกนั
รบัทนัท!ี! กระตกิน�้า SCB SPEEDY 1 ใบ 
เมื่อสมคัร Speedy Loan หรอื 
Speedy Cash ภายในงาน 
(เฉพาะ 50 ท่านแรกต่อวนั)

บัตรเครดิต SCB BEYOND / 
SCB ULTRA PLATINUM / SCB 
FAMILY PLUS / SCB UP2ME / 
SCB KING POWER PLATINUM / 
SCB SANSIRI PLATINUM / 
SCB TOYOTA PLATINUM 
รับฟรี* กระเป๋าล้อลาก 
Caggioni ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ 
พิเศษ รบัดอกเบี้ยสดุพเิศษ 
เมื่อท�ารายการดจีงั โอนเงนิ
เข้าบญัช ีผ่าน SCB EASY App 
• รบัดอกเบี้ยต�่า O.69% ต่อเดอืน 
 นานสูงสดุ 10 เดอืน
*ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด 

ธนาคารไทยพาณิชย์

  ส่วนบุคคล
    ผ่อนทอง

ดอกเบี้ย

ธนาคารกสิกรไทย
K-Personal Loan 
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย) 
• ผ่อนเบาๆ เริ่มต้นแค่หลกัร้อยต่อเดอืน 
• เงนิเดอืน 7,500 บาทขึ้นไปกก็ู้ได้ 

K-Express Cash 
(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
• อตัราดอกเบีย้ 0% 
 นานสูงสดุ 90 วนั 

บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด 
(PTT Blue Credit Card)
• กระเป๋าเป้ Godji Limited Edition 
 ขนาด 16 นิ้ว หรอื Cafée Amazon 
 Privilege Card *
• กระเป๋าเดินทาง Godji Limited 
 Edition ขนาด 18 นิ้ว หรอื Cafée 
 Amazon Privilege Card* 
* เงื่อนไขและร้านค้าในเครอืที่ร่วมรายการ
  เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรอียุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
• อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ 9.99% ต่อปี 
• อนมุตัเิรว็ ผ่อนสบาย 60 เดอืน
 รบัทนัท ีกระเป๋าเกบ็ร้อน-เยน็* 

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
• รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Signature* 

บัตรเครดติ กรงุศร ีวซ่ีา แพลทินมั 
• รับฟรี กระเป๋าเป้ Santa Babara* 

เครดิต กรงุศร ีเจซบีี แพลทินมั / 
บัตรเครดติ โฮมโปร วซ่ีา แพลทินมั / 
บัตรเอไอเอ วีซ่า แพลทินัม / 
บัตรเครดิต กรงุศร ีแมนเชสเตอร์ 
ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินัม
• รับฟรี กระเป๋า ANELLO The Pocket 
 Backpack*

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
• รบัฟร ีกระเป๋า Anello Mini Backpack*, 
 เซต็กระเป๋า Anello Mini Backpack 
 และ Anello Regular Backpack (2ใบ)* 

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
• รับฟรี กระเป๋า Bossini Indigo*

บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า
• รับฟรี กระเป๋าเดนิทาง Midnight   
 Blue 20 นิ้ว* 
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารซิตี้แบงก์
ซต้ีิ เรดดีเ้ครดติ วงเงนิสดพร้อมใช้
• อตัราดอกเบี้ย 0% 3 รอบบญัชี
• รับฟรี กระเป๋าเดนิทาง Premium  
 Trolley Bag 20 นิ้ว*

บัตรเครดติซติี ้แคชแบ็ก แพลตตินัม่
• รับฟรี กระเป๋าเดนิทาง Ultimate 
 Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว*

บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด
• รับฟรี กระเป่าเดนิทาง Ultimate 
 Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว* 

เปิดบญัชเีงนิฝากส�าหรบัลูกค้าใหม่
• ซติี้โกลด์/ซติี้ ไพรออรติี้ใหม่
• เปิดบญัชเีงนิฝากประจ�า 
• อตัราดอกเบี้ย 1.9% ต่อปี นาน 6 เดอืน 
• รบับตัรก�านลัเซน็ทรลั ตามประเภทบญัชี

ลงทะเบยีนออนไลน์ใหม่ 
รบัคปูอง Major Cineplex Popcorn Combo Set
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

0%
กู้
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เอไอเอ
ประกันชีวิต 
เบี้ยประกันภัย มากกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท  
รับ Garmin Instinct 1 เครื่อง + Central Gift Card 
(มูลค่า 5,000 บาท) + จกัรยาน AIA 1 คนั
เบี้ยประกันภัย 250,000-499,999 บาท 
รับ Fitbit Versa 1 เครื่อง + Central Gift Card 
(มูลค่า 3,000 บาท) + กระเป๋าเดนิทาง
เบี้ยประกันภัย 100,000-249,999 บาท  
รับ Garmin Vivo Fit 3 1 เครื่อง + Central Gift Card 
(มูลค่า 1,000 บาท) กระเป๋า AIA
เบี้ยประกันภัย 50,000-99,999 บาท
รับ ล�าโพง Bluetooth Tottenham Hotspur 1 เครื่อง + 
Central Gift Card (มูลค่า 1,000 บาท) + เป้ AIA
เบี้ยประกันภัย 30,000-49,999 บาท
รับ ร่ม Tottenham Hotspur + ตุ๊กตาหม ี
เบี้ยประกันภัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 29,999 บาท 
รับ iPad Case Tottenham Hotspur 1 ใบ 
และ กรมธรรม์อบุตัเิหตุ 

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต
ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รับปั๊บ กระเป๋า ELLE Overnight Bag, 
กระเป๋า ELLE Homme, กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset และ
กระเป๋า Shopping ELLE* 

ต่อที่ 2: รบัเงนิคนื หรอื บตัรก�านลั*

ต่อที่ 3: รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน 

ต่อที่ 4: รบัเอกสทิธิ์สมคัร SCB FIRST 
หรอื SCB PRIME นาน 3 ปี 

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

ต่อที่ 2: รบับตัรก�านลั เทสโก้ โลตสั สูงสดุ 400 บาท* 

ต่อที่ 3: รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นานสูงสดุ 10 เดอืน*

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

สมัครและช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี
ของ บมจ.ไทยประกนัชวีติ และ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา 
ประกนัชวีติ*
■  ต้ังแต่ 50,000-99,999 บาท รับทันที* กระเป๋าช้อปป้ิงสีด�า 
■  ต้ังแต่ 100,000 บาทข้ึนไป  รับทันที* กระเป๋าเดินทาง 20” 

ช�าระเบี้ยประกันภัยส�าเร็จรูป ของ บมจ.ศรอียธุยา 
เจนเนอรลั ประกนัภยั 1,499 บาท ขึ้นไป 
รับทันที กระเป๋าสก๊อตตี้ 

ช�าระเบี้ยประกันรายปี กรุงศร ีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 
24,000 บาท ขึ้นไป รับทันที เก้าอี้เป่าลม
โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัสูงสดุ 
ในแต่ละวนั (1,000,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์) 
รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั ญี่ปุ่น 1 รางวลั (2 ที่นั่ง)
*เงอืนไขเป็นไปตามที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกันชีวิต รบัโปรโมชั่นพเิศษเฉพาะในงาน 
เบี้ยประกัน    รับ 
ต�่ากว่า 20,000 บาท  แก้วน�้า 3B LINK หรอื ร่ม 3B   
          LINK 24 นิ้ว 
20,000-49,999 บาท   กล่องอาหารพร้อมกระเป๋า หรอื   
         กระบอกน�้าสญุญากาศ Seagull 
50,000-99,999 บาท   กระเป๋าผ้าล้อลาก 16 นิ้ว 
100,000 บาท ขึ้น     กระเป๋าล้อลากไฟเบอร์ 20 นิ้ว
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคค พีเอ อุ่นใจรัก 
รับทันที ร่มเลก็ 3B Link 
แบบประกันบีแอลเอ สมาร์ทเกน (10/1) 
เบี้ยประกนั 30,000-50,000 บาท 
รับทันที ร่มเลก็ 3B Link

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ 
■  ประกนัภยัสขุภาพแผน Platinum, Beyond Personal 
Care และ New Personal Care (Ruby, Emerald, Diamond) 
ประหยดัสงูสดุ 18%*
■  ประหยดั 15% ส�าหรบักรมธรรม์รายบคุคล  
หรอืประหยดั 18% ส�าหรบักรมธรรม์แบบครอบครวั 
(ช�าระแบบรายเดอืน และรายปี เฉพาะปีแรก)
*เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อแผนประกนัสขุภาพภายในงานนี้เท่านั้น

บมจ.เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต
รับทันที บตัรก�านลั เทสโก้ โลตสั 
มูลค่า 2,000, 10,000 หรอื 22,000 บาท 
ตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด
รับฟรี! Tag ห้อยกระเป๋า Tunk Tunk Man**  
เพยีงลงทะเบยีนภายในงาน 

กลุ่มการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประกันสะสมทรัพย์สมใจนึก 15/6 ช�าระเบี้ยประกนัภยั
เพยีง 6 ปี รบัผลประโยชน์เงนิคนื 12% ตั้งแต่สิ้นปี 
กรมธรรม์ที่ 1-15 รบัผลประโยชน์รวมสูงสดุ 780%
ประกันบ�านาญ I-สบาย 789 ช�าระเบี้ยประกนัแค่ 7 ปี  
รบัเงนิคนื 1-29% ถงึอาย ุ88 ปี ครบก�าหนดสญัญารบั
เงนิคนื 100% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั พร้อมรบั 
ค่าเบี้ยที่ช�าระมาแล้วทั้งหมดคนื, ลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุ 
ปีละ 100,000 บาท
แบบบ�านาญ ไอสบาย ขั้นเทพ 90/5 รบัเงนิบ�านาญสูงถงึปี
ละ 15% ของทนุประกนัภยั และลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุถงึ 
300,000 บาท รวมรบัผลตอบแทนสูงสดุ 465%
* ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
เบี้ยประกัน  รับ 
น้อยกว่า 50,000 บาท  Power Bank 
50,000-99,999 บาท  กระเป๋า Sport Bag Tiplife 
100,000 บาทขึ้นไป  รบักระเป๋าเดนิทาง Tiplife 24

บมจ.ทิพยประกันชีวิต

ประกันชีวิต 
■  Be ToGether 
รบัฟร ีบตัรของขวญั มลูค่าสงูสดุ 1,000 บาท 

■  Gain 1st ประกันชีวิต 
รบัฟร ีบตัรของขวญั เซน็ทรลั มลูค่าสงูสดุ 1,000 บาท

ประกันวินาศภัย
คุม้ครองอย่างครอบคลมุ ทั้งตวัคณุ รถคณุ และทรพัย์สนิ 
รับฟร ีบตัรของขวญั เทสโก้ โลตสั มลูค่าสูงสดุ 500 บาท

ธนาคารกรุงเทพ

ประกันชีวิต โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน 

เบี้ยประกัน รับ 
1,000,000 บาท ขึ้นไป ทองค�าแท่งหนกั 8 บาท หรอื  
  รบัแพค็เกจเที่ยว French Riviera :  
  นซี - คานส์ - โมนาโก 1 ที่นั่ง
500,000 บาท ขึ้นไป Yamaha QBIX ABS 2019 หรอื  
  ทองค�าแท่งหนกั 3 บาท 
300,000 บาท ขึ้นไป ทองค�าแท่งหนกั 2 บาท หรอื 
  i-Phone XS 64 GB
200,000 บาท ขึ้นไป ทองค�าแท่งหนกั 1 บาท 
100,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางน้องน�้าใจ 20” 
  + Diary Wireless Charger 
50,000 บาท ขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 24” 
* เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด

บมจ.ไทยประกันชีวิต

ซื้อประกันแจกฟรี เฉพาะ
ในงาน
เท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยโจรกรรม 
ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุ 
และประกันภัยสุขภาพ 
รับส่วนลดพิเศษ! 

รับฟรีทันที หรอืผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ 0% 
นาน 3 เดอืน (ส�าหรบัประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยั
สขุภาพที่มเีบี้ยประกนัภยัตั้งแต่ 5,000 บ. ขึ้นไป)  
* ของที่ระลกึ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

ประกนัภยัโรคร้ายจากยุง คุม้ครองการเจบ็ป่วยจาก 5 โรค
ร้ายที่เกดิจากยงุ ได้แก่ โรคไข้เลอืดออก โรคตดิเชื้อไวรสั 
ซิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
หรอืโรคชคินุกนุยา และโรคไข้จบัสั่นหรอืไข้ป่า 
■  โปรโมชั่นสุดคุ้ม ลดเบี้ยประกนัภยั 99 บาท  
  เหลอืเพยีง 72 บาท 
■  รับทันที พดัสปรงิ

ธนาคารกรุงไทย
เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทกุประเภทภายในงาน  
หรอืเปิดบรกิารบตัรใหม่หรอืเปลี่ยนบตัรเป็น KTB SHOP 
SMART รบัทนัที กระบอกน�้าเกบ็ความเยน็ 1 ใบ 

KTB Shop Smart Pearl Card และ KTB Smart 
Palladium รบัประกนัภยัโดย ทพิยประกนัภยั
■  ยกเว้น ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
■  ลดค่าธรรมบตัรรายปี 

เปิดบัตรใหม่ KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra 
รับทันที กระเป๋า Save Our Earth 1 ใบ 

พเิศษ ซื้อประกนัภยัภายในงาน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
รับทันที Saving The Planet Bag 1 ใบ 

ทองคำาแท่ง/มอเตอร์ไซค์/i-Phone
แพ็กเกจ French Riviera ประกัน 5 โรคร้ายจากยุงใหม่!!



บมจ.ซิกน่า ประกันภัย 
ประกันภัย รับโปรโมชั่นพิเศษ 
■  รบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 10% ของค่าเบี้ยรายปี 
■  แจกฟรบีรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิด้านรถยนต์  
  24 ชั่วโมง นาน 1 ปี 

บมจ.วิริยะประกันภัย 
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์อุ่นใจรักษ ์
■  สมคัรใหม่และช�าระเบี้ยประกนัแบบรายปี 
   รับ Voucher บตัรโดยสาร Bangkok Airway ไป-กลบั       
   ภายในประเทศ 1 ที่นั่ง* และกระเป๋าล้อลาก 1 ใบ
ผลิตภัณฑ์เปี่ยมใจรักษ์และสุขใจรักษ์ที่สมัครใหม่และช�าระเบี้ย
ประกันแบบรายป ีเบี้ยประกนั 10,000 บาทขึ้นไป 
รับวคัซนีไข้หวดัใหญ่ 4 สายพนัธุ์* 
ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจ 
รบัส่วนลดปีแรกทกุแผน พร้อมบตัร Starbuck
ประกันอัคคีภัย
■  ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขรายปี ที่สมคัรใหม่ 
  รับ บตัรก�านลัห้างสรรพสนิค้าชั้นน�า สูงสดุ 1,000 บาท*
■  ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย รับ ส่วนลดสูงสดุ 18%**
■  ประกันอคัคภียัส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยั รบั ส่วนลดสูงสดุ 23%**
■  ประกันอัคคีภัยทั่วไป รับ ส่วนลดสูงสดุ 23%**
■  ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ สมคัรใหม่ รบั ส่วนลดค่าเบี้ย
ประกนัภยัสูงสดุ 15% พร้อมของที่ระลกึ
■  ประกันภัยร้านทอง สมคัรใหม่ รบั ส่วนลดค่าเบี้ย
ประกนัภยัสูงสดุ 15% พร้อมของกระบอกน�้า Lock&Lock
■  ประกันอัคคีภัยทั่วไป สมคัรใหม่ รบั ส่วนลดค่าเบี้ย
ประกนัภยัสูงสดุ 23%
■  ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน สมคัรใหม่ 
รบักระบอกน�้า Lock&Lock พร้อมส่วนลดพเิศษ 
ประกันภัยรถยนต ์เฉพาะประกนัใหม่ รบัฟรี กระเป๋า
เดนิทางแบบหิ้ว, ที่จดัระเบยีบในรถ, ไฟฉายฉกุเฉนิ 3 in 1 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด

K-Bancassurance 
(ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย) 
ประกนัชวีติมนษุย์เงนิเดอืนมเีฮ!!! ป่วยแต่ยงัยิ้มได้
■  จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ย 13 บาท/วนั
■  คุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 2 แสนบาท

ธนาคารกสิกรไทย
ผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล 
บมจ.ไทยประกันชีวิต
■  สมคัรสมาชกิตะกาฟลุ ตกัซี้ร 11/3, ตะฮ์ซนี 20/20, 
  อามาน ี90/20 ภายในงาน รับ ของสมนาคณุ 
  ฟรี! บตัรของขวญัสูงสดุ มูลค่า 10,000 บาท 
■  สมคัรสมาชกิตะกาฟลุ ยะซาร์ 15/8 เงนิสมทบ      
  500,000 บาท ขึ้นไป รับ ทองค�าแท่งหนกั 2 บาท 
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
■  สมคัรตะกาฟลุออมทรพัย์ 11/3 และ 15/8  
  สิทธิพิเศษ ส�าหรบัลูกค้า รับ บตัรก�านลัสูงสดุ 
  มูลค่า 10,000 บาท
กลุ่มอาคเนย์

อาคเนย์ ตะกาฟลุ สมาชกิที่สมคัรท�าสญัญาอาคเนย์ตะกาฟลุ 
รับทันที รบักระเป๋า SEG Bag Shopping Gift Card 
มูลค่า 300 บาท หรอืรบักระเป๋าล้อลาก SEG Traveler

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ซื้อประกันภายในงาน 
รับทันที เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์
รับฟรี ประกนัอบุตัเิหต ุคุ้มครองสูงสดุ 100,000 บาท 

บริษัท ทีคิวเอม็ อนิชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากดั

ประกันภัยรถยนต์
ประกันรถยนต์ ชั้น 1 
เริ่มต้น 5,xxx บาท
■  ซื้อประกนัชั้น 1 ฟรี! บตัรเตมิน�้ามนั มูลค่า 500 บาท
■  ซื้อประกนัชั้น 2 หรอื 2+ ฟรี! รบับตัรสมนาคณุ 
  เทสโก้ โลตสั มูลค่า 300 บาท 
■  ซื้อประกนัชั้น 3 หรอื 3+ ฟรี! รบับตัรสมนาคณุ  
   The Pizza Company มูลค่า 100 บาท

ประกันสุขภาพ
■  เริ่มต้น 5,020 บาทต่อปี
■  รับส่วนลด 15%, 2 กรมธรรม์ รับส่วนลด 18%

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
■  เริ่มต้น 550 บาท ต่อปี
■  รับส่วนลด 10%, 2 กรมธรรม์ รับส่วนลด 15%

ประกันการเดินทาง
■  เยอืนเอเชยี เริ่ม 29 บาท
■  เที่ยวทั่วโลก เริ่ม 31 บาท
■  ส�ารวจเชงเก้น เริ่ม 79 บาท

Sunday Ins
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โซนใหม่ต่อยอดธุรกิจสตาร์ตอัพ

ธนาคารออมสิน บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส  
ในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์

ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

 งานมหกรรมการเงนิ ครัง้ท่ี 19 หรอื Money Expo 2019 ได้จดัโซน Startup Business Matching  
เป็นโซนของสตาร์ตอัพท่ีประสบความส�าเร็จในเชิงธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารออมสิน  
บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) 
กระทรวงดิจทัิลฯ รวมท้ังสตาร์ตอพัใหม่ท่ีมาร่วมงานในครัง้น้ีกว่า 20 บรษัิท ในบรรยากาศการจบัคูธุ่รกิจ 
(Business Matching) ท้ังการตัดสินใจใช้บริการของสตาร์ตอัพ หรือสนใจร่วมลงทุนกับสตาร์ตอัพ 
Venture Cap ที่สนใจ และการให้บริการปรึกษาการเริ่มต้นธุรกิจแบบสตาร์ตอัพคนรุ่นใหม่ด้วย 

• น�าเสนอสนิค้าและบรกิารที่มนีวตักรรมใหม่ๆ  
ที่คดิค้นโดย Startup 
✔ Startup ในโครงการ GSB สดุยอด SMEs 
Startup ตวัจรงิ
 Ship pop (ชปิป๊อบ) - แพลตฟอร์มบรษิทั 
 ขนส่งสนิค้าออนไลน์
 Airportel (แอร์พอเทล) - บรกิารขนส่ง  
 กระเป๋าเดนิทาง
 Liluna (ลลิูน่า) - แอปพลเิคชั่นบรกิาร 
 แชร์ค่าเดนิทาง
 Bioform (ไปโอฟอร์ม) - ผลติภณัฑ์ 
 ภาชนะย่อยสลายได้
 WC Plus - ห้องน�้าพกพา
✔ Startup ที่ธนาคารออมสนิร่วมลงทนุ 
(Venture Capital)
 Hooray (ฮูเร่) - นมโปรตนีเพื่อสขุภาพ 
 Tourkrub (ทวัร์ครบั) - แอปพลเิคชั่น 
 ทวัร์ท่องเที่ยว
✔ โปรเจก็ต์ของนกัศกึษาในโครงการ GSB 
Startup Academy
 Egg Bite - ขนมอบกรอบท�าจากไข่ดาว
 LN Sauce Powder - น�้าจิ้มผงตราลงุนวย
✔ ลูกค้าสนิเชื่อ Startup ของธนาคารออมสนิ
 บริษัท เบต้าบีท 22 - จ�าหน่ายน�้าสมนุไพร 
 ผ่านตู้กดอตัโนมตัิ
 บริษัท เอส เจอ พี อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม  
 ผลติอปุกรณ์ด้านงานสื่อสาร รวมถงึผลติ   
 Software และ Application 
•  บรกิารให้ค�าปรกึษาส�าหรบัการเริ่มต้น 
ธรุกจิของ Startup
• GSB Smart SMEs App Prescreening -  
แอปพลเิคชั่นที่ให้ Startup ได้ทดลองกรอกข้อมลู
เพื่อให้รู้ผลการอนมุตัเิบื้องต้น

• น�าเสนอผลงานของทมี Startup ที่ได้รบัทนุ
วจิยัจากโครงการ UREKA ครั้งที่ 1 
✔ Easy Rice - ระบบเทคโนโลยปีัญญา  
 ประดษิฐ์เพื่อยกระดบัคณุภาพ 
 การตรวจสอบสนิค้าข้าวและธญัพชื
✔ Perception - ระบบคอมพวิเตอร์สามมติิ  
 ตั้งโต๊ะที่แสดงภาพเสมอืนว่ามวีตัถตุ่างๆ   
 ลอยอยู่ตรงหน้าคณุ 
✔ Pordeekum.ai – จูนใจ : แชทบอท 
 ผู้ช่วยเหลอืด้านอารมณ์ส�าหรบัผู้มภีาวะ 
 ซมึเศร้า 
✔ Tiny Epic Brains - เทคโนโลยทีี่เชื่อมต่อ 
 ผู้คนเข้าสู่โลกออนไลน์ผ่านวดีโีอพร้อม  
 วเิคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมของผู้บรโิภค 
 เพื่อการโฆษณาและสื่อสาร 
 อย่างมปีระสทิธภิาพ
✔ Qute - กลุ่มนกัวจิยัไทยผู้มเีป้าหมายคอื  
 การเตรยีมประเทศไทยให้พร้อมรบั  
 เทคโนโลยคีวอนตมั
• กจิกรรมพเิศษ โดยมกีูรูด้านเทคโนโลยี
และการท�าธรุกจิสตาร์ตอพั มาร่วมพูดคยุ 
แบ่งปันประสบการณ์ 
• การจดัให้มกีารแข่งขนัเกี่ยวกบั Digital 
Solution ของนกัศกึษา (Pitching) ซึ่งเป็น
กจิกรรมที่จดัขึ้นส�าหรบังาน Money Expo 
2019 โดยเฉพาะ เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนไทย
ได้มพีื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
เทคโนโลย ีโดยจะมรีางวลัให้กบัทมีที่ชนะ 
อกีด้วย

• Startup ที่มาออกบูธของดปี้าม ี3 ราย ดงันี้
ITAX : เทคโนโลยจีดัการภาษเีงนิได้บคุคล
ธรรมดา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจดัการภาษไีด้
อย่างถูกต้องและได้เงนิคนืภาษสีูงสดุ โดยไม่
จ�าเป็นต้องรู้ภาษ ีซึ่งเป็นเทคโนโลยทีี่พฒันาโดย
บรษิทั iTAX Inc. เน้นใช้งานที่อย่างเรยีบง่ายเข้าใจ
ได้ทนัท ีพร้อมเตรยีมทกุแบบฟอร์มและทกุรายการ
ลดหย่อน รองรบัการเตรยีม ภ.ง.ด. 90, 91 และ
แบบฟอร์มเสรมิที่จ�าเป็นอื่นๆ โดยรวบรวมข้อ
กฎหมายและกฎเกณฑ์การลดหย่อนภาษทีั้งหมด
แล้วแปลเป็นค�าถาม-ตอบด้วยภาษาพูดง่ายๆ  
ลดการกรอกข้อมูลซ�้าซ้อนและขั้นตอนค�านวณ 
ที่ยุ่งยาก เพื่อเตรยีมแบบฟอร์มภาษทีี่จ�าเป็นได้ 
ถูกต้อง รวดเรว็ และประหยดัภาษสีูงสดุ
Refinn : เป็นผู้ให้บรกิารสนิเชื่อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยรวบรวมโปรโมชั่นจากธนาคารชั้นน�า 
ค�านวณเปรยีบเทยีบเพื่อน�าเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะ
สมที่สดุเพื่อคณุโดยเฉพาะ และยงัสามารถสมคัร
สนิเชื่อออนไลน์พร้อมรู้ผลอนมุตัเิบื้องต้นอย่าง
รวดเรว็ โดยการบรกิารทั้งหมดนี้ บรกิารให้ฟร ี 
ไม่เกบ็ค่าบรกิารใดๆ จากผู้ใช้บรกิาร
Noburo : Robo-Advisor หรอืโปรแกรม
อจัฉรยิะช่วยค�านวนภาระหนี้สนิและแนะน�า 
การใช้จ่ายอตัโนมตัิ

INET : ให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซทีี 
แบบครบวงจร มตีั้งแต่บรกิาร Cloud Solutions บรกิาร 
เชื่อมต่อเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เตม็รูปแบบ และการ
ให้บรกิารศูนย์ปฏบิตักิารข้อมูล (Data Center) 
Foodpanda : บรกิารสั่งอาหาร delivery ออนไลน์
shipsmile : แฟรนไชส์ไปรษณยี์เอกชน
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ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

ทีเอ็มบี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
SCB EASY
• พิเศษ! สมัครแอป SCB EASY ภายในงาน
รับฟรี พดัลม Easy 1 ชิ้น (จ�ากดั 100 ชิ้น ภายในงาน) 
• Promotion 7-11
- ลูกค้าใหม่ที่สมคัรใช้แอป SCB EASY ครั้งแรก
และท�ารายการผ่านแอปภายในเดอืนที่สมคัร
รบัคูปองเงนิสดสูงสดุ 50 บาท

ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย
- รบัโค้ดพเิศษภายในงาน เพื่อใช้เป็นส่วนลด
ส�าหรบัช้อปบน K+ Market ผ่าน K PLUS  
(สทิธิ์มจี�านวนจ�ากดั)

ดิจิทัล แบงกิ้ง
พิเศษ เมื่อสมคัรบรกิารในกลุ่มดจิทิลัแบงกิ้ง
- สมคัร 2 บรกิาร รบัฟร ีชดุผ้าเชด็หน้าจอ  
Blink Blink Family 1 ชดุ 
- สมคัร 3 บรกิารขึ้นไป รบัฟร ีกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ 
- ฟรคี่าธรรมเนยีม 2 เดอืนแรก เมื่อสมคัรบรกิาร 
แจ้งความเคลื่อนไหวของบญัช ี(Account Alert Plus  
หรอื SMS Account Alert) 

Krungsri Mobile App
• ท�าธรุกรรมผ่าน KMA 1 ครั้งภายในงาน
รับทันที กระเป๋าคลชั ลายววั 
• เปิดบญัชอีอมทรพัย์ กรงุศร ีพร้อมสมคัร 
บตัรกรงุศร ีเดบติ และลงทะเบยีน KMA 
รับทันที e-Coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท 
¬Krungsri Simple 
• รับทันท ีMouse Pad 
• Like&Follow ครบ 5 ช่องทาง Facebook/Line/
Twitter/IG/Youtube
รับทันที พวงกญุแจ Bear Friends 

ทีเอ็มบี ทัช โมบายล์ แอปและทีเอ็มบี ว้าว
- เชก็ยอดโอน เตมิ จ่ายได้ทนัที
- ซื้อขายกองทนุรวมได้ทกุที่
- กดเงนิได้ไม่ต้องใช้บตัร
- สะสมคะแนน WOW จากการท�าธรุกรรม  
เพื่อแลกรบัของรางวลัมากมาย
* เพยีงดาวน์โหลด และเปิดใช้งาน  
TMB TOUCH Mobile Application ภายในงาน 
รับฟรี! หมอน TMB TOUCH

ธนาคารออมสิน

แอปพลิเคชั่น GSB Smart SMEs 
- App Pre-Screening ยื่นขอสนิเชื่อด้วยตวัเอง 
ผ่านแอปฯ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
- สามารถรบัทราบผลได้ทนัท ี
¬ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตส�าหรับนิติบุคคล (COIB) 
- ท�ารายการธรุกรรมทางการเงนิได้ด้วยตนเอง 
- ดูรายการทางบญัช ี(Statement) ได้แบบปัจจบุนั  
(Real Time) และย้อนหลงัได้สูงสดุถงึ 1 ปี 
- มกีารแบ่งหน้าที่ของผู้ใช้งานอย่างชดัเจน
- ผู้อนมุตัริายการ สามารถท�าการอนมุตัไิด้ 2 ช่องทางคอื 
 1. ผ่านเวบ็บราวเซอร์บนคอมพวิเตอร์ หรอื 
  2. ผ่านแอปพลเิคชั่นบนสมาร์ตโฟน (COIB) 

SMEs Bank
แอปพลิเคชั่น SME D Bank
• Application เดยีวที่ได้ครบทกุเรื่องของ SMEs 
• ยื่นขอสนิเชื่อดอกเบี้ยถูก เพยีงแค่ปลายนิ้วสมัผสั
• ครบถ้วนข้อมูล ความรู้ และข่าวสาร
• รบัของที่ระลกึฟร ี!!! ทนัที
• สะสมแต้มแลกรบัสทิธปิระโยชน์พเิศษมากมาย

ดิจิทัลแบงกิ้งสะดวกทุกเรื่องการเงินการลงทุน

ว�ทยากร

How to Survive in the Digital Era
ธุรกิจจะอยูรอดอยางไร
ในยุคดิจิทัล

กระทิง เร�องโรจน พ�นผล
ประธาน KBTG
บร�ษัท กสิกร บิสิเนส – เทคโนโลยี กรุ�ป จำกัด

 14.00 - 15.00 น.

กรรมการผู�จัดการใหญ�
บร�ษัท บีซีพ�จ� จำกัด (มหาชน)

บัณฑิต สะเพ�ยรชัย

 15.00 - 15.40 น.

Democratization of Energy: 
Power to the People for 
a Sustainable World

Mission Critical System Hybrid IT  ( HIT)
บร�ษัท ฮิวเลตต� แพคการ�ด (ประเทศไทย) จำกัด

ว�ทยากร

วร�ทธิ สันธิเดช 

 15.40 - 16.20 น.

TransForm 
your business 
with ???

TransForm 
your business 
with ???

Mission Critical System Hybrid IT  ( HIT)
บร�ษัท ฮิวเลตต� แพคการ�ด (ประเทศไทย) จำกัด

ว�ทยากร
ว�ทยากร

วร�ทธิ สันธิเดช 

 15.40 - 16.20 น.

ว�ทยากร

ประธานบร�ษัท
บร�ษัท ไอแท็กซ� อินคอเปอร�เรชั่น จำกัด

ผศ.ดร.ยุทธนา ศร�สวัสดิ์

 15.00 - 15.20 น.

วางแผนภาษี
นักลงทุนไดงายๆ 
ดวย iTAX

ว�ทยากร

 13.40 - 14.00 น.

วางแผนการเง�นแบบคนรุนใหม 
มีเง�นลานกอนอายุ 30

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� ธุรกิจคลาวด�และโซลูชั่น 
บร�ษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

กิตติพงษ อัศวพ�ชยนต

 14.00 - 15.00 น.

Pushing the Frontiers of Business with 
AI and Blackchain ทลายข�ดจำกัดธุรกิจดวย 
AI และ Blockchain

วันศุกรที่ 17 พ.ค. 62

วันเสารที่ 18 พ.ค. 62

วันอาทิตยที่ 19 พ.ค. 62

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62

ว�ทยากร

 12.40 - 13.00 น.
โปรโมตผลิตภัณฑและแจงโปรโมชั่น

 12.40 - 13.00 น.
โปรโมตผลิตภัณฑและแจงโปรโมชั่น

Security Consultant 
บร�ษัท เทรนด�ไมโคร จำกัด

ว�ทยากร

อรพร ตั้งศร�วงศ

The Past, Present and Future 
of Cyber Threats.
 14.00 - 15.00 น.

คุณพงศธร  ธนบดีภัทร
CEO & CO – Founder Refinn
บร�ษัท ร�ฟ�นน�  อินเตอร�เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด

รอบสัมมนาโซน

พบกับบูธ

www.moneyexpo.net 







*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกสิกรไทย 
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย)
อัตราดอกเบี้ยเบาๆ 3.99% รับเพิ่ม บัตรก�านัล เทสโก้ 
โลตัส มูลค่า 500 บาท (จ�ากัดสิทธิ์รับ 1 สัญญาต่อ 1 สิทธิ์) 
ส�าหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ระหว่าง
วันที่ 9-19 พ.ค. 2562 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงิน
ภายใน 30 มิ.ย.62  *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อรถยนต์ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว/
สินเชื่อรถคือเงิน มายคาร์ มายแคช
รับฟรี! ร่มไม้เท้า *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สินเชื่อรถคือเงิน
วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท, อนุมัติไว, 
ผ่อนสบายๆ นาน 84 เดือน, มีบริการ
รับเอกสารถึงบ้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถช่วยได้
3.99%ดอกเบี้ยเบาๆ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารธนชาต

บริษัท เอ็มจี เซลส์
(ประเทศไทย) 
จ�ากัด 

ซิตี้พลัส

กรุงศรี ออโต้
โดย บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส
คาร์ ฟอร์ แคช 
รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 
เชก็วงเงนิและดอกเบี้ย
รับฟรี e-Coupon Starbucks มูลค่า 200 บาท
เมื่อสมคัรพร้อมบตัรประชาชนภายในงานและ
เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว 
รับเพิ่ม บตัรของขวญักรงุศร ีมูลค่า 2,000 บาท

รถบ้าน
รับฟรี ที่วางโทรศพัท์ ตุ๊กตาววั เลฟิ เลฟิ 
รับเพิ่ม กระเป๋าเดนิทาง

CITY LEASING
ซิตี้ ลิสซิ่ง
• ไม่เก็บค่าจัดไฟแนนซ์
• ไม่ต้องจอดรถ
• มีพนักงานบริการถึงที่

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน / 
เล่มแลกเงิน
ทราบผลอนมุตัเิบื้องต้น ภายใน 30 นาที

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน
รถตดิไฟแนนซ์อยู่...กก็ู้ได้, วงเงนิกู้
สูงสดุ 100%, อนมุตัไิว เรว็ทนัใจ

สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน
โปะค่างวดได้, ไม่ต้องโอนเล่ม, 
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
พิเศษ รบัทนัท ีDigital Wooden Clock 
& Shopping Bag รบัเพิ่ม บตัรเตมิ
น�้ามนัฟร ี1,000-5,000 บาท
(ตามยอดผลอนมุตั)ิ

All New MG3
ดาวน์เริ่มต้น 5% เพยีง 
25,950 บาท* หรอื, รับฟรี! 
ชดุแต่ง Body Kit รอบคนั* 
ฟรี! ประกนัภยัชั้นหนึ่ง 
พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี* 
มูลค่ารวมกว่า 41,000 บาท

New MG ZS
ผ่อนเพยีง 6,790 บาท
ต่อเดอืน*, ฟรี! ประกนัภยั
ชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี* 
มลูค่ารวมกว่า 24,000 บาท

MG 5
ดอกเบีย้พเิศษ 0% นาน 5 ปี*
ฟรี! ประกนัภยัชั้นหนึ่ง
พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี* 
มูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท

Ad BGC

MG GS 2.0T
ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 5 ปี*
ฟรี! ประกนัภยัชั้นหนึ่ง 
พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี*
มูลค่ารวมกว่า 21,000 บาท

MG GS 1.5T 
ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 5 ปี*
ฟรี! ประกนัภยัชั้นหนึ่ง 
พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี* 
มูลค่ารวมกว่า 19,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด

ดอกเบี้ย
เบาๆ

3.99%



สินเชื่อบัญชีเดียว  
พิเศษ! รบัสทิธิ์เฉพาะในงาน
ต่อที่ 1 รบัฟร!ี พวงกญุแจน้องลงิอซีี่ 1 ชิ้น
(เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อ)
ต่อที่ 2 รบัเพิ่ม! ร่มพบั 3 ตอน (เมื่อสมคัรสนิเชื่อ 
หรอืผลติภณัฑ์ธนาคาร 2 รายการ)

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สนิเชื่อธรุกจิไม่ใช้หลกัประกนั, บคุคลธรรมดา ยื่นแค่ 
Statement ย้อนหลงั 6 เดอืน, วงเงนิสูงสดุ 3 ล้านบาท,
ผ่อนนานสูงสดุ 6 ปี

สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักประกัน
วงเงนิสูงสดุ 150% ของหลกัประกนั, วงเงนิสูงสดุ 50 
ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสดุ 30 ปี
• My Business My Cash ธุรกิจคือเงิน
 เริ่มท�าธรุกจิกก็ู้ได้, วงเงนิสูงสดุ 20 ล้านบาท, 
 ผ่อนนานสูงสดุ 30 ปี
• สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ ์
 วงเงนิสูงสดุ 300% ของหลกัประกนั 
 สูงสดุ 50 ล้านบาท 
 ผ่อนนานสูงสดุ 10 ปี หรอืตามระยะเวลาค�้าประกนั
 ของ บสย.

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อธุรกิจ Smooth Biz
• หลักทรัพย์ค�้ามากกว่า 50% ปีที่ 1 : 1.99% 
 ปีที่ 2 : MOR/MLR หลงัจากนั้น MOR/MLR +1.00%
• หลักทรัพย์ค�้าตั้งแต่ 30-50% ปีที่ 1 : 4.99% 
 ปีที่ 2 : MOR/MLR +0.50% หลงัจากนั้น MOR/MLR +1.50% 
• วงเงนิตั้งแต่ 1-100 ล้านบาท

GSB SMEs STARUP NO.1
• วงเงนิกู้สูงสดุ 10 ล้านบาท
• อตัราดอกเบี้ย 
 - มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนัมากกว่า 50% ปีที่ 1=1.99%
 หลงัจากนั้น MOR/MLR +2.00%
 - มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั 30-50% ปีที่ 1=4.99%
 หลงัจากนั้น MOR/MLR +2.50%
GSB SMEs STARTUP
• อตัราดอกเบี้ย
• มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนัมากกว่า 30% ปีที่ 1-2 =3.99% 
หลงัจากนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด
 ต่อที่ 1 สมคัรปั๊บ รบัเลย กระปกุออมสนิ
 GSB SMEs STARTUP
 ต่อที่ 2 จ�านองได้ ให้เลย ล�าโพง Bluetooth น�้าพ ุ
 (วงเงนิกู้ 5 ล้านบาท) หรอื SONY Smart Headset
 วงเงนิกู้ 5,000,001-10 ล้านบาท พิเศษ โหลด App
 รบัทนัท ีปากกา หรอื สมคัรขอสนิเชื่อผ่าน App
 รบัทนัท ีแก้วน�้าพกัได้ หรอืถงุผ้า
 ธุรกิจร้านค้า
 ร้านค้า/ลูกค้าสนิเชื่อธรุกจิ SMEs ที่ Scan QR Code 
 ลงทะเบยีนในงาน จะได้รบัค่าธรรมเนยีมค่าธรรมเนยีม
 0% 6 เดอืน*, รบัคูปอง กาแฟจากร้าน Ease Cafe 
 หรอือาหารว่างจาก Food truck (เมื่อเอกสารครบและ
 ส่งใบสมคัรร้านค้าในงาน)

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยถูก*
นติบิคุคล คดิดอกเบี้ยเพยีง 0.25% ต่อเดอืน (3 ปีแรก)
บคุคลธรรมดา คดิดอกเบี้ยเพยีง 0.417% ต่อเดอืน 
(3 ปีแรก)

สินเชื่อ Transformation Loan (Soft Loan เครื่องจักร) 
นติบิคุคล/บคุคลธรรมดา คดิดอกเบี้ยเพยีง 0.333% 
ต่อเดอืน ตลอดอายโุครงการ

สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว 
นติบิคุคล รบัซื้อลูกหนี้การค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ/
รฐัวสิาหกจิ สูงสดุ 90% รบัเงนิภายในวนัเดยีว
พิเศษ ดาวน์โหลดและสมคัรทดลองใช้งานแอปพลเิคชั่น 
“SME D Bank” รับฟรีของที่ระลึก 
*ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม : เอสเอ็มอี แบงก์

สินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ยถูก*
โครงการค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7)
• วงเงนิค�้าประกนัต่อราย 2 แสน-40 ล้านบาท
• ฟร.ี..ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัปีแรก
• อตัราค่าธรรมเนยีมไม่เกนิ 1.75% ต่อปี 
 ของวงเงนิค�้าประกนั
โครงการค�้าประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ
(MICRO3)
• ค�้าประกนัผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย หาบเร่ 
 แผงลอย วนิมอเตอร์ไซค์ อาชพีอสิระ 
• ที่ต้องสร้างอาชพี ขยายกจิการ เพิ่มเงนิทนุหมนุเวยีน
• วงเงนิค�้าประกนัต่อราย 1 หมื่น-2 แสนบาท
• ฟร.ี..ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัปีแรก
• อตัราค่าธรรมเนยีม 1-2% ต่อปี ของวงเงนิค�้าประกนั
* ระยะเวลาโครงการสิ้นสดุวนัที่ 23 กรกฎาคม 2563

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.)

สินเชื่อกรุงศรี SME
• รับทันที กระเป๋าอเนกประสงค์ 
*ตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up
อตัราดอกเบี้ยพเิศษ, วงเงนิกู้สูงสดุ 20 ล้านบาท,
ระยะเวลากู้นานสูงสดุ 10 ปี

สินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว
อตัราดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี, วงเงนิสูงสดุ 
100 ล้านบาท, ให้วงเงนิสูงสดุ 3 เท่า ของหลกัประกนั
รับฟรี Krungthai Boost up Bag เมื่อลงทะเบยีนสนิเชื่อ
ธรุกจิภายในงาน พร้อมตั้งวงเงนิตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

สินเชื่อเพื่อช�าระภาษีเงินได้
กรณีบุคคลธรรมดา อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5%
(MRR-2.12%), กรณีนิติบุคคล อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น 
4% (MRR-3.12%) *ตามที่บรษิทัก�าหนด

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย : EXIM BANK

สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข
• อตัราดอกเบี้ยในปีแรก 5% ต่อปี
• วงเงนิสูงสดุ 700,000 บาท

สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า
• อตัราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก 
• วงเงนิสูงสดุ 8 ล้านบาท
พิเศษ ให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract), แถมคูปองค่าวเิคราะห์
สนิค้าของ Central Lab มูลค่า 5,000 บาท/ราย

สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง
• วงเงนิตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท
• อตัรารบัซื้อลดขั้นต�่า ในปีที่ 1 เท่ากบั 4.25% ต่อปี 
และ ในปีที่ 2 เท่ากบั 4.75% ต่อปี
• วงเงนิสนิเชื่อสูงสดุ 10 ล้านบาท สูงสดุ 3 เท่าของวงเงนิ
สนิเชื่อ, ใช้เพยีงผู้บรหิารและ บสย.ค�้าประกนั 
หรอื หลกัประกนัขั้นต�่า 30% และผู้บรหิารค�้าประกนั
• รบัประกนัเฉพาะประเทศกมัพูชา ลาว และเมยีนมา, 
Promotion ในงาน 
• ส่วนลดค่าเบี้ยประกนั 25% กรณยีื่นสมคัรขอรบับรกิาร
ภายในงาน

บริการประกันส่งออกทันใจ
• คุ้มครองสูงสดุ 2,000,000 บาท
• วงเงนิผู้ซื้อสูงสดุ 1,000,000 บาท ต่อรายผู้ซื้อ 
• คุ้มครองทั้งความเสี่ยงทางการค้าและการเมอืง, 
คุ้มครอง 85% ของความเสยีหายที่เกดิขึ้น
• รบัประกนักว่า 135 ประเทศทั่วโลก
Promotion ในงาน ค่าเบี้ยประกนัผู้ซื้อลด 50%** 
(**ส�าหรบัผู้ซื้อ 2 รายแรก)

*เงื่อนไขตามที่บรษิทัก�าหนด

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สินเชื่อ ibank Small SMEs 
บคุคล หรอืนติบิคุคลที่ประกอบธรุกจิ ยกเว้นธรุกจิ
อสงัหารมิทรพัย์ตามเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด*, 
วงเงนิสูงสดุ 20 ล้านบาท รับฟรี กระเป๋าเดนิทาง iBank
เมื่อสมคัรสนิเชื่อธรุกจิ และเอกสารครบตามที่ก�าหนด*
(ของมจี�านวนจ�ากดั)

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)  
• ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 1 ล้านบาท 
• รบัเงนิคนื 1,000 บาท 
• สูงสดุไม่เกนิ 30,000 บาท 
• เมื่อทะเบยีนและตั้งวงเงนิสนิเชื่อพาณชิย์ 
ภายในเวลาที่ก�าหนด
*ข้อก�าหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบัวหลวงเพื่อ SME
• รับฟรี กระเป๋าผ้า 1 ใบ (เมื่อลงทะเบยีน 
พร้อมยื่นค�าขอสนิเชื่อ วงเงนิตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท)
• รับฟรี กระบอกน�้า 1 ใบ เมื่อลงทะเบยีน 
พร้อมยื่นค�าขอสนิเชื่อ วงเงนิตั้งแต่ 3-10 ล้านบาท

ธนาคารทีเอ็มบี
TMB SME • TMB SME One Bank 
ฟรี! บตัรก�านลัสเวนเซ่นส์ มูลค่า 200 บาท 
เพยีงแจ้งความประสงค์ เพื่อเปิดบญัชธีรุกจิ TMB SME 
One Bank ฟร!ี TMB Universal Plug เมื่อเข้ารบัค�า
ปรกึษาสนิเชื่อธรุกจิ TMB SME Smart BIZ ภายในงาน

กู้เอสเอ็มอี
รับโปรโมชั่นพิเศษ
เฉพาะในงาน

ดอกเบี้ยต�่ำ-วงเงินสูง



 ธนาคารออมสิน 
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106 

• รับฝาก 106 วัน

• อตัราดอกเบี้ยสูงสดุ 10% ต่อปี เฉลี่ย 4% ต่อปี  

ยกเว้นภาษี

• เปิดบัญชีขั้นต�่า 10,000 บาท สูงสุดรายละ 

ไม่เกิน 500,000 บาท 

• อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 ไม่ต้องรับใบจองสิทธิ์ สามารถเปิดบัญชีได้ที่บูธ

ธนาคารออมสิน ในโซน Good Living for Aging 

Society จ�ากัดวันละ 100 ราย
เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย
•  ส�าหรับผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป

•  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ยกเว้นภาษี

•  รับฝากสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ 
(Reverse Mortgage) 
•  อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป 

MRR-1%

รับทันที!!!
• เครื่องวัดความดันโลหิต, บัตรออมสินเดบิต 

 สมาร์ท แคร์ วงเงินคุ้มครอง 1 แสนบาท 

ธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนา
•  แจกหนังสือสวดมนต์ วันละ 500 เล่ม

•  QR สาธุ วัดดัง 4 ภาค บริจาค 500 บาท 

 รับกระปุกออมสินดนตรี 1 ใบ/ 1 คน/ 1 วัน

•  และนิทรรศการพระพุทธศาสนา 

พิเศษ!!! ร่วมกิจกรรมเสริม 
•  ตรวจลายเซน็

•  ดูดวง 5 นาท ี

•  ตรวจออร่า 

•  แจกแว่นตา 

 ธนาคารไทยพาณิชย์
บริการ Health & Wealth
 Health

 •  บริการด้านสขุภาพ ท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลสมติเิวช 

ส�าหรับลูกค้า SCB Wealth เช่น Teleconsultant 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยตรงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางโทรศัพท์, Insurance บริการผลิตภัณฑ์ประกัน

สุขภาพที่เหมาะสมกับลูกค้า เป็นต้น

 Wealth

 • บริการค�าปรึกษาในด้านการลงทุนระยะยาว

ส�าหรบัผูว้างแผนก่อนเกษยีณ (Retirement Program) 

และบริการวางแผนการลงทุนส�าหรับวันเกษียณแล้ว 

เน้นการเลือกการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า

	 งานมหกรรมการเงิน	ครั้งที่	19	MONEY	EXPO	2019	ได้จัดโซน	
Good	Living	for	Aging	Society	ภายใต้แนวคิด	Together	Longer	
ที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนต่างดูแลกันและกัน	เอาใส่ใจกัน	เพื่อให้มี
ชวีติทีด่จีนถงึวยัเกษยีณ	ซึง่จ�าเป็นต้องมสีขุภาพทีด่	ีมกีารกนิอาหาร
ทีด่	ีมีการเปิดรับเรื่องนวัตกรรมและการเงินเพื่อช่วยให้ชีวิตมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น	

ภายในโซนจะมีบริการตัง้แต่การให้ค�าปรกึษาเรือ่งการวางแผนการเงนิเพ่ือวัยเกษยีณ 
การวางแผนชีวิตก่อนเกษียณและหลังเกษียณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินส�าหรับ
ผู้สูงอายุที่เน้นความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต�่า และผลตอบแทนส�าหรับการลงทุน
ในระยะยาว 

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าและบริการ ด้านไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
เช่น การดูแลสุขภาพ การชะลอวัย Anti Aging ไปจนถึงบ้านพักและที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ส�าหรับผู้สูงอายุ 

การรักษาพยาบาลส�าหรับผู ้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
รวมทัง้กิจกรรมสมัมนาจากผูเ้ชีย่วชาญและเวร์ิกชอ็ป เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ด้านเทคโนโลยี การวางแผนการเงนิระยะยาว และการใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุ

ในวัยเกษียณ 
รวมท้ังกิจกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย เช่น การออกก�าลงักาย ตรวจสขุภาพ 

การท�าอาหารต้านโรค การสร้างสรรค์งาน D.I.Y. การเรียนขายของ
ออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

ทั้งนี้ คนยุคมิลเลนเนียล คือคนท่ีเกิดในทศวรรษ 80 และ 90 
หรือในช่วง พ.ศ.2523-2542 ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาท

ส�าคัญต่อสังคมผู ้สูงอายุ จึงควรมีการวางแผนชีวิต
ให้รอบด้าน ท้ังเรื่องการเงิน การออม สุขภาพ

ร่างกาย เพ่ือให้มีรากฐานท่ีแข็งแรง 
สามารถดูแลตัวเองและ

คนในครอบครัวได้

ชวนคนมิลลิเนียล
เกษียณอย่างสตรอง 



 FEEL ALIFE 
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แอคตี้ (Acty)  

 ส�าหรับผิวแพ ้ง ่ายด ้วยแผ ่นกระดาษเนื้อ 3 มิต ิ 
 ระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ต้านเชื้อแบคทีเรียและ 
 ยับยั้งการเจริญเติบโตให้ช้าลงกว่าปกติ ลดกลิ่นได้ถึง  
 3 เท่า ผ่านการค้นคว้าวจิยัจากประเทศญี่ปุ่น
• รบัทนัท ีคปูองส่วนลด 100 บาท เพยีง @LINE “ActyThailand” 
 รบัผ้าอ้อมตวัอย่างแอคตี้พร้อมคปูอง ส่วนลด 100 บาท

 CLUB MED
แพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยว 
โปรโมชั่นพเิศษเฉพาะภายในงานเท่านั้น
• รบัส่วนลดสูงสดุ 6,000 บาททนัท ี
• เมื่อท�าการส�ารองแพก็เกจที่พกัคลบัเมดภายในงาน 
• โปรโมชั่นผ่อน 0% 4 เดอืน เมื่อมยีอดใช้จ่าย 
 50,000 บาทขึ้นไป  
• พร้อมรบัของที่ระลกึต่างๆ มากมาย

 Simnumber 1 (ซิมนัมเบอร์วัน)
 ซื้อซมิในงานลดทนัท ี10%

 สมุนไพรคุ้มแสนสุข
ผลิตภัณฑ์จากงาด�าเพื่อสุขภาพ 
งาด�าที่ปลูกแบบออร์แกนิกมาผ่านกระบวนการผลิต 
ด้วยเครื่องมอืที่ทนัสมยั
• ลดทนัท ี10-20% (เฉพาะในงานเท่านั้น)

 ฟาร์มแสนสุข
สเปรย์พ่นในช่องปาก
• หมดปัญหาทางช่องปากด้วยสมนุไพร สารสกดัสมนุไพร 
 ที่ช่วยให้ความชุม่ชื่น ละมนุในช่องปาก และช่วยระงบักลิ่นปาก
• พิเศษ ซื้อสองชิ้นรบัของสมนาคณุฟรภีายในงาน

 บริษัท เอ็นบีดีเฮลท์แคร์ จ�ากัด
 วติามนิเพื่อสขุภาพ ยาสฟัีน และเวชส�าอางที่ผลติภายใต้ 

 มาตรฐานยา ที่มผีลติภณัฑ์มากมายส�าหรบัผูท้ี่รกัสขุภาพ 

 GETHA 
ที่นอนผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100%
• ซื้อที่นอนปรบัได้ทั้งชดุ แถมฟรี หมอนยางพาราขนาด  
 107x200x5 ซม. มูลค่า 20,000 บาท
• ซื้อที่นอน Togetha 100 ลดพเิศษ 35% 
 รับทันที หมอนยางพารา 2 ใบ

 CORDI
ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย ถั่งเช่าทิเบตคุณภาพ
• ม ี2 สูตรเหมาะส�าหรบัเพิ่มพลงัทางเพศชาย และ 
 สูตรส�าหรบัผู้หญงิที่เพิ่มประสทิธภิาพการไหลเวยีน 
 ของเลอืด
• พิเศษ!  ซื้อ 2 แถม 1 พร้อมของสมนาคณุในงาน

 GNRMAT
เตียงจากหินเพื่อสุขภาพ / ที่นอนหินหยกร้อน 
• ช่วยขบัสารพษิในร่างกาย ลดความอ้วน สลายไขมนั 
 ส่วนเกนิ เป็นไมเกรน ปวดข้อ นิ้วลอ็ก มอืเท้าชา 
 ลดอาการเครยีด นอนไม่หลบั 
• รับทันที ส่วนลด 10,000 บาท (เมื่อซื้อเตยีงทกุรุ่น)

 บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จ�ากัด
ผักอัดเม็ด เครื่องดื่มสมุนไพร
โปรโมชั่นพิเศษ 
• ผกัอดัเมด็ 2 กล่อง 990 เครื่องดื่มสมนุไพร 2 แถม 1

 โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 เป็นโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนสภาพซ่อมแซมความเสื่อม

 แบบองค์รวมใช้ศาสตร์การดูแลสขุภาพหลายแขนง 
•  โปรโมชั่น ตรวจเส้นเลอืดตบีตนั และแพก็เกจ
 ส่วนลด 50%

 น�้าหวานเข้มข้น 0 Cal เคาท์ แคล
 น�้าหวานเพื่อดบักระหาย ไม่ต้องกงัวลกบัน�้าตาล

 และแคลอรี่ เพราะใช้สารสกดัจากหญ้าหวาน 
•  ซื้อ 2 ขวด แถม 1 ขวด

•  พิเศษ ลดราคา 30% ทุกผลิตภัณฑ์ภายในงาน  
 พร้อมของสมนาคณุ

 หนังปลาแซลมอนไข่เค็มนอร์ทซี
 หนังปลาแซลมอนไข่เค็ม Northsea หนังปลากรอบ 

 สดุฮติ รสชาตอิร่อย 
• ซื้อ 12 กระป๋อง แถม 1 กระป๋อง

 SEVEN SPRING
สเปรย์เพื่อสุขภาพ 7 SPRINGS 
• สเปรย์บรรเทาออฟฟิศซนิโดรม ส�าหรบัคนท�างานออฟฟิศ  
 นั่งโต๊ะท�างาน อยูห่น้าคอมพวิเตอร์ หรอืใช้โทรศพัท์มอืถอื 
• พิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 พร้อมรบัส่วนลดสูงสดุ 35% 
 เฉพาะภายในงาน

 SNAILKY SHOP
 SNAILKY กระเป๋ารถเขน็ช้อปป้ิง มล้ีอลากพร้อมเก้าอี้พบั  

 ที่แขง็แรง รองรบัน�้าหนกัได้ด ีเหมาะส�าหรบัเป็นของขวญั 
 ที่ตรงใจ สมวยัผู้รบั
• รบัส่วนลด 40% ซื้อสนิค้า 2 ชิ้น แถม 2 ชิ้น 
 เฉพาะภายในงาน

 BeLiving
 เครื่องปรบัทศิทางแอร์ BrLiving 

 พเิศษ รุ่น Ab-Is1 ราคา 690 บาท

 ICELAND SPRING pH 8.88
น�้าแร่น�าเข้า ICELAND SPRING มี pH 8.88 
• ช่วยปรบัสมดลุในร่างกายให้ดยีิ่งขึ้น 
• มผีลดตี่อการฉูบฉดีและไหลเวยีนของเลอืด
• พเิศษ ซื้อ 4 Get 2 Free 
• ซื้อขนาด 0.5 L 4 ลงั ฟรขีนาด 0.33 L จ�านวน 1 ลงั  

 นิตยสารเที่ยวรอบโลก
พบกับสินค้าท่องเที่ยวทั่วโลก 
 •  พร้อมส่วนลดในเครอืส�านกัพมิพ์สูงสดุถงึ 80% 

สัมมนาโซน Good Living for Aging Society @ 

15.00 - 15.40 น. 15.00 - 15.40 น. 15.00 - 16.00 น. 

17.00 - 17.40 น. 

17.00 - 18.00 น. 

อาหารต้านโรค "ความจ�า" 
คุณพศิษฐ์  คณาศิริชัยนนท์
ทีมงานเพจ 
ป้าเป็นนักก�าหนดอาหาร

วางแผนประกันสร้างสุข 
ไม่มีหมดอายุ
คุณพนิดา ชูกุล
กูรู aomMONEY  
เจ้าของเพจ มาดามฟินนี่

คุณจุฑารัตน์ แสนค�า
กูรู aomMONEY 
เจ้าของเพจ MONEY MANEE 
by aor

สร้างรายได้
จากโลกออนไลน์
ผ่าน Facebook
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
กรรมการผู้จัดการ
Digital Business Consult

สร้างรายได้ด้วยการ
ขายของผ่าน LINE@
คุณปรีดี  โรจน์ภิญโญ
LINE@ Certified Coach

ออมเงินไม่มีเกษียณ  
คุณพนิดา ชูกุล
กูรู aomMONEY 
เจ้าของเพจ มาดามฟินนี่

คุณกวิน สุวรรณตระกูล
กูรู aomMONEY  
สูตรลับการออมหุ้น

วันศุกร์ 17 พ.ค. 62 วันเสาร์ 18  พ.ค. 62 วันอาทิตย์ 19 พ.ค. 62





บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 

Super Trader Republic

Investment Terminal 
• จ�าลองรูปแบบการเชก็อนิที่สนามบนิก่อนการเดนิทาง 
สู่จดุหมายที่ต้องการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานเรยีนรู้จดุเริ่มต้น
การลงทนุที่เหมาะสมกบัเป้าหมายชวีติและความเสี่ยง 
ที่รบัได้ของตนเอง 
• พร้อมน�าทมีผู้ให้บรกิารออกแบบการลงทนุในโครงการ 
“5 ขั้นมั่นใจลงทนุ” มาให้บรกิารออกแบบการลงทนุ 
ที่เหมาะสมกบัแต่ละบคุคลด้วย

โบรกเกอร์ออนไลน์ อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น
• ค่าคอมถูก แบบไม่มเีงื่อนไข เพยีง 0.075* (บญัช ีCash Balance)
• พร้อมกบัโปรโมชั่นสดุพเิศษ 

¬โปรดี๊ดี ฟรี 3 ต่อ 
ต่อที่ 1 เปิดบญัชภีายในงาน ยื่นเอกสารครบ 
รับทันที บตัร Strabucks มูลค่า 100 บาท 
ต่อที่ 2 พเิศษค่าคอม 0.055 
ส�าหรบับญัช ีCash Balance, Cash Balance และ Credit Balance
ตลอดเดอืนมถินุายน 62*
ต่อที่ 3 รบัเพิ่มบตัร Strabucks มูลค่า 100 บาท 
เมื่อมกีารออมหุ้นแบบ DCA ส�าเรจ็อย่างน้อย 1 ครั้ง

เปิดบัญชีกับดีบีเอส ครบ รับ 3 ต่อ 
• เปิดบญัชแีรก
  รับบัตร Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท (มจี�านวนจ�ากดั)
• เปิดบญัชถีดัไป
  ลุ้นรับ Surprise BOX มูลค่าสูงสดุ 500 บาท 
• เปิดบญัชกีองทนุ WeathBOX 
  รับทันที เสื้อยดื WealthBOX - TShirt ฟร ี1 ตวั
 *เงื่อนไขตามที่บรษิทัก�าหนด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย ์
และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�น ก.ล.ต.) 

• ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน
• แถมอายคุอร์สเพิ่ม ฟร ี2 เดอืน
• เรยีนรู้คู่เพื่อน ลด 5%
  รับทันที หมวก Limted Super Trader Republic







ศิลป�นสุดฮอตพบกับศิลป�นสุดฮอตพบกับ
ให�สัมผัสอย�างใกล�ชิดพร�อมกับชมมินิคอนเสิร�ตให�สัมผัสอย�างใกล�ชิดพร�อมกับชมมินิคอนเสิร�ต

BNK48BNK48 Official

วง MEAN The Voice 2018 SBFIVE

แมกซ� เจนมานะ เก�ง ธชย ตะวัน พันวา

นนท� ธนนท� เต�า-มอส

ซันนี่ ติ�ก เจษฎาภรณ� โต� ศักดิ์สิทธิ์ นาย ณภัทร กัน นภัทร หมาก ปร�ญ

บอย ปกรณ�เเจ�คกี้ จักร�นออกัส วชิรว�ชญ� เพ็ชร ฐกฤต
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วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
13.20 – 14.00 น. แถลงข�าว GSB MONEY ธ.ออมสิน
 + ศิลป�น MONO    
17.00 – 17.20 น. เดอะคอมเมเดียน และองศาศิลป� ธ.ออมสิน   

วันศุกร�ที่ 17 พฤษภาคม 2562
11.40 – 12.00 น. พ�่กระทิง บลูเรนเจอร� ตลาดหลักทรัพย�ฯ   
16.00 – 16.40 น. โต� ศักดิ์สิทธิ์ บมจ.อิออนฯ   
18.00 – 18.40 น. เต�า-มอส ธ.ออมสิน   

วันเสาร�ที่ 18 พฤษภาคม 2562
11.40 – 12.00 น. พ�่กระทิง บลูเรนเจอร� ตลาดหลักทรัพย�ฯ   
12.20 – 13.00 น. นาย ณภัทร บมจ.กรุงเทพประกันชีว�ต  
13.00 – 13.40 น. MEAN ธ.ออมสิน   
13.20 – 13.40 น. วงแชมเบอร� ธ.เพ�่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย 
13.40 – 14.20 น. แจ�คกี้ จักร�น กังวานเกียรติชัย
 ( Nine by Nine ) บมจ.เมืองไทยประกันชีว�ต  
14.00 – 14.20 น. ติ�ก เจษฎาภรณ� ผลดี บสก.    
14.20 – 15.00 น. เล็ก & เต�า The Voice 2018 ธ.กรุงศร�อยุธยา   
15.00 – 15.40 น. หมาก ปร�ญ บมจ.เอไอเอ    
16.00 – 16.40 น. BNK48 ธ.ออมสิน   
16.00 – 16.20 น. วงแชมเบอร� ธ.เพ�่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย  
16.40 – 17.20 น. อาเล็ก ธีรเดช บมจ.อิออน   
17.20 – 18.00 น. แมกซ� เจนมานะ บมจ.ทิพย   
17.20 – 18.00 น. ปุยฝ�าย ณัฎฐพัชร� ว�ภัทรเดช ธ.ก.ส.    

วันอาทิตย�ที่ 19 พฤษภาคม 2562
11.40 – 12.00 น. พ�่กระทิง บลูเรนเจอร� ตลาดหลักทรัพย�ฯ   
12.40 – 13.20 น. เก�ง ธชย ธ.ออมสิน   
13.20 – 14.00 น. นนท� ธนนท� ธ.เพ�่อการส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย   
14.00 – 14.40 น. ออกัส วชิรว�ชญ� / เพ็ชร ฐกฤต ธ.กรุงไทย   
14.00 – 14.40 น. ซันนี่ สุวรรณเมธานนท� ซิตี้แบงก�    
14.40 – 15.20 น. กัน นภัทร บสก.    
14.40 – 15.20 น. นิสนึง & โจอี้ The Voice 2018 ธ.กรุงศร�อยุธยา   
15.20 – 16.00 น. แกงส�ม ธนทัต บมจ.อิออน   
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17.20 – 17.40 น. ตะวัน พันวา บมจ.เมืองไทยประกันชีว�ต    
 (จากละครเวทีบัลลังเมฆ The Musical)
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ทุกยอดธุรกรรม 
10,000 บาท

ลุน 1 สิทธิ์
รับรางวัลใหญ 

เง�่อนไขการร�วมกิจกรรม  
ลูกคาที่มียอดธุรกรรมภายในงานตั้งแต 10,000 บาทข�้นไป สามารถยืนยันสิทธิ์
ลุนรางวัลใหญโดยทุกยอดธุรกรรม 10,000 บาท จะไดรับ 1 สิทธิ์ (กำหนดสิทธิ์
ไมเกิน 30 สิทธ์ิ ตอ 1 ธุรกรรม) โดยดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Money Expo Plus 
คลิก "ยอมรับ" และสแกน QR Code ในงาน เพ�่อรวมลุนรางวัล *ระบบจะทำการ
ปดรับสิทธิ์ ในเวลา 20.00 น. และประกาศรายชื่อในเวลา 20.10 น.ผานทาง
Application

สแกน QR สแกน QR

พฤหัสบดีที่ 16 ศุกรที่ 17 เสารที่ 18 อาทิตยที่ 19 สนับสนุนโดย

แพ็กเกจ Maldives พรีเมี่ยม 
3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ทาน 

จำนวน  1 รางวัล

โทรศัพทมือถือ 
Huawei P30

จำนวน 1 เครื่อง

ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Air
 2 ที่นั่ง (กทม.-ภูเก็ต)

จำนวน 1 รางวัล

ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Air
 2 ที่นั่ง (กทม.-ภูเก็ต)

จำนวน 1 รางวัล

ที่พัก So Sofitel หัวหิน 
3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ทาน

 จำนวน 2 รางวัล

นาิกาเพื่อสุขภาพ
 Fitbit-Inspire HR
จำนวน 1 รางวัล

Power Bank 
จำนวน 5 รางวัล

Power Bank 
จำนวน 5 รางวัล

Power Bank 
จำนวน 5 รางวัล

Power Bank 
จำนวน 5 รางวัล

นาิกาเพื่อสุขภาพ
 Fitbit-Inspire HR
จำนวน 1 รางวัล

นาิกาเพื่อสุขภาพ
 Fitbit-Inspire HR
จำนวน 2 รางวัล

นาิกาเพื่อสุขภาพ
 Fitbit-Inspire HR
จำนวน 2 รางวัล

ที่พัก So Sofitel หัวหิน 
3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ทาน

 จำนวน 2 รางวัล

ที่พัก So Sofitel หัวหิน 
3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ทาน

 จำนวน 2 รางวัล

ที่พัก So Sofitel หัวหิน 
3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ทาน

 จำนวน 2 รางวัล

ตั๋วเครื่องบิน Air Asia
 2 ที่นั่ง กทม.-เชียงใหม

จำนวน 1 รางวัล

ตั๋วเครื่องบิน Air Asia
 2 ที่นั่ง กทม.-เชียงใหม

จำนวน 1 รางวัล

โทรศัพทมือถือ 
Huawei P30

จำนวน 1 เครื่อง

โทรศัพทมือถือ 
Huawei P30

จำนวน 1 เครื่อง

โทรศัพทมือถือ 
Huawei P30

จำนวน 1 เครื่อง

สมาชิกวารสาร
การเงินธนาคาร
จำนวน 10 รางวัล

สมาชิกวารสาร
การเงินธนาคาร
จำนวน 10 รางวัล

สมาชิกนิตยสาร
@Kitchen 

จำนวน 10 รางวัล

สมาชิกนิตยสาร
Gourmet&Cuisine 

จำนวน 10 รางวัล

แพ็กเกจ MALDIVES 

พร�เมี่ยม
 3 วัน 2 คืน 

HUAWEI P30 
โทรศัพท 


