Talk Show สุดปง!

เทคนิคลงทุน

ทำกำไร
ชวงเศรษฐกิจไมดี
ประกิต สิร�วัฒนเกตุ

บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด

วันเสารที่ 7 ก.ย. 62 13.00-15.00 น.

มหกรรมการเงิน
ระยอง ครั้งที่ 1

กูซื้อ/สรางบานใหม
ซอมแซม/ร� ไฟแนนซ
บานเกา
รูผล

ดอกเบี้ย

0 % 6 เดือน
ซื้อประกันในงาน

6 -8 ก.ย. 62 รับทันที
รถยนต/ทองคำ
10.00 – 20.00 น.

ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

iPhone XS

FB : Moneyexpo

กู้ซื้อ/สร้าง/ซ่อม/รี ไฟแนนซ์บ้าน

ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

ทันทีในงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน

¬สินเชื่อที่อยู่อาศัย Home Loan

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส�าหรับลูกค้ากู้สนิ เชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน
• อนุมัติเร็ว
• ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
• ฟรีค่าจดจ�านอง
6 - 8 ก.ย.62
¬สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
• พิเศษ! ของที่ระลึกเสริมมงคล จ�านวน 1 ชิ้น
(1 ชิ้นต่อ 1 บัญชีเงินกู้)
• ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
วงเงินกู้ต้งั แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รบั อนุมัติ
และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 30 ก.ย. 62
¬สินเชื่อบ้านรี ไฟแนนซ์
• ฟรีค่าประเมิน
• ฟรีค่าจดจ�านอง
¬สินเชื่อบ้านคือเงิน
• ได้ทุกหลักประกัน
• ฟรี! ค่าประเมิน

สินเชื่อรถคือเงิน

• อนุมัติภายใน 1 วัน
• ผ่อนน้อยนานสูงสุด 84 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan

(สินเชือ่ บ้านกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบีย้ พิเศษภายในงาน
รับฟรี! Digital Koins
ส�าหรับสะสมเพือ่ น�ามาแลกของพรีเมียม

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง

ต่อที่ 1 รับ อัตราดอกเบีย้ พิเศษ*
เมือ่ ลงทะเบียนจองสิทธิภ์ ายในงาน
ต่อที่ 2 รับฟรี เซ็ตกระดาษโน้ต Home Loan 1 ชิน้
มูลค่า 59 บาท เมือ่ ผ่านการพิจารณาสินเชือ่ เบือ้ งต้น
(Prescreen) ภายในงาน
ต่อที่ 3 รับฟรี หมอนรองคอ 1 ใบ
เมือ่ สมัครพร้อมเอกสารประกอบ
อย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

กรณีซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม
และ กรณี ไถ่ถอน จ�านอง
(Re-finance)
• อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน
• เดือนที่ 7-12 MRR-5.50% (1.37%)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้านกรุงศรี

• ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี
รับทันที หมอนรองคออุ่นรัก
ยื่นขอสินเชื่อด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนเท่านั้น

รับเพิ่ม

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

NPA
ท�ำเลทอง

อนุมัติ

• แบบที่ 1 (ท�าประกัน) ปีท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย
1.75% ปีที่ 2-3 MRR-2.75 หลังจากนั้น
MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.33%
• แบบที่ 2 (ท�าประกัน) ปีท่ี 1-2 อัตราดอกเบี้ย
MRR-3.75% ปีท่ี 3 MRR-3.50% หลังจากนั้น
MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.20%
• แบบที่ 3 (ไม่ทา� ประกัน) ปีท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย
1.75% ที่ 2-3 MRR-2.25% หลังจากนั้น
MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.66%
• แบบที่ 4 (ไม่ทา� ประกัน) ปีท่ี 1-2 อัตราดอกเบี้ย
MRR-3.50% ปีท่ี 3 MRR-3.25 หลังจากนั้น
MRR-1.50 เฉลี่ย 3 ปี 3.45%
ฟรี!!! - ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
- หลักทรัพย์ประกัน
- ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
¬สินเชื่อ Refinanec
ฟรี - ค่าจดจ�านอง 1%
- ค่าประเมินราคาหลักประกัน
- ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
*** เงื่อนไขตามที่ธนาคารก�าหนด

Home Easy Cash

• วงเงินกู้สูงสุด 8 ล้านบาท
• ผ่อนจ่ายสบายนานสูงสุด 15 ปี
• กู้ง่าย ใช้หลักประกันปลอดภาระ
(ที่อยู่อาศัย บ้าน อาคารชุด หรือที่ดิน)
• สามารถน�าเงินไปใช้จ่ายทั่วไป หรือ ปิดช�าระหนี้
ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

ลดกระหน�ำ่
กว่ำ 60 %
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ทรัพย์สนิ พร้อมขาย
• รับส่วนลดมากกว่า 68%

ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวงทรัพย์สนิ พร้อมขาย ท�าเลดี...
ในราคาสุดพิเศษ
ฟรี ค่าส�ารวจและประเมินหลักประกัน และค่า
และรับอัตราดอกเบีย้ พิเศษ
รับเพิม่ กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ
เมือ่ จองซือ้ ทรัพย์ภายในงาน

กูส้ นิ เชือ่ บุคคล

ดอกเบี้ย

0%

บัตรเครดิตรับเงินคืนสูงสุด 11%
ธนำคำรกสิกรไทย

K¬ -Personal Loan
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบีย้ ต�า่ 0.70% ต่อเดือน

K¬ -Express Cash
(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบีย้ 0% นาน สูงสุด 90 วัน

บ¬ ัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด
(PTT Blue Credit Card)

• รับทันที! กระเป๋าเป้ หรือ Cafeé´ Amazon
Privilege Card หรือ กระเป๋าเดินทาง
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
• รับทันที กระเป๋าเก็บร้อนเย็น

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

• รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Signature

ธนำคำรซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้
แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

• รับเครดิตเงินคืน 11% เมือ่ ใช้จา่ ยทีร่ ถไฟฟ้า
รถไฟใต้ดนิ (ยกเว้นแอร์พอร์ต เรล ลิงก์)
และคาเฟ่ อเมซอน
• รับเครดิตเงินคืน 5% ที่ Grab ร้านบูทส์
และ ร้านวัตสัน
• รับเครดิตเงินคืน 1% ส�าหรับการใช้จา่ ยอืน่ ๆ
• รับเครดิตเงินคืน 1% เมือ่ เติมน�า้ มันทีป่ ม๊ั
น�า้ มันเชลล์ ครบทุก 800 บาท

ซ¬ ิตี้ เรดดี้เครดิต
วงเงินสดพร้อมใช้

• กดเงินสดได้ทกุ ที่ ตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ ประเทศ
โดยไม่มคี า่ ธรรมเนียม
• สัง่ เงินก้อนได้ทกุ เมือ่ รับเงินก้อน
โอนเข้าบัญชีภายใน 1 วันท�าการ
โดยไม่มคี า่ ธรรมเนียม
• ผ่อนช�าระ กับ Citibank PayLite รับดอกเบีย้
0% นานสูงสุด 24 เดือน กับร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม

• รับฟรี กระเป๋า anello Big Logo Print Mini

บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า แพลทินัม

• รับฟรี กระเป๋า anello Foldable Backpack

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

• รับฟรี กระเป๋า ESPRIT Tote,
กระเป๋า ESPRIT Overnight

บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
• รับฟรี กระเป๋า ESPRIT Sport

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

• รับฟรี กระเป๋าเดินทางสามหมีจอมป่วน
20 นิว้ หรือ กระเป๋าสะพายสามหมีจอมป่วน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนำคำรกรุงไทย
สินเชื่อส่วนบุคคล

• กรุงไทย Smart Money
- ผู้มีรายได้ประจ�า
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1=14% ปีท่ี 2-5=18%
(อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
- ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป
(Self - Employed) อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1=19%ปีท่ี 2-5=21% (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
• อเนกประสงค์ 5 Plus
อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = MRR+5% (11.87%)
ปีที่ 2-5 = MRR+7% (อายุสัญญาสูงสุด 5 ปี)
• กรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
อัตราดอกเบีย้ MRR+9% (15.87%)(อายุสญ
ั ญาปีตอ่ ปี)
¬• รับบัตรก�านัล Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท
เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท
(บัตรหลักใหม่)

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
โปรโมชัน่ ลูกค้าสมัครบัตรฯใหม่
ต่อที่ 1 สมัครง่าย เอกสารครบ รับทันที
ของสมนาคุณสุดพิเศษ (กระเป๋า Santa
Barbara Polo & Racquet Club,
กระเป๋าเป้ Anello, กระเป๋า Todd)
ต่อที่ 2 อนุมตั ปิ บ๊ั รับเพิม่
ดอกเบีย้ 0% 30 วัน หรือ กระเป๋าล้อลาก
Todd 20 นิว้ *
โปรโมชัน่ ลูกค้าสมาชิก
• รับสูงสุด 700 บาท* เพียงแนะน�าเพือ่ น
สมัครบัตรฯ
• รับกระเป๋าสุดชิค เพียงยืน่ เอกสาร
เพิม่ วงเงิน,สมัครบริการ Umay+ Mobile
Application/Umay+ LINE Connect,
สมัครบริการหักบัญชีอตั โนมัติ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ก�าหนด
**ลูกค้าสามารถพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมด้วยตัวเอง
เช่น สลิปเงินเดือน หรือ Statement ได้ท่บี ูธ

ธนำคำรไทยพำณิชย์
สินเชื่อส่วนบุคคล

• รับฟรี!! หมอนรองคอน้องลิงอีซี่
ส�าหรับลูกค้าที่สมัครบัตรกดเงินสด
SPEEDY CASH หรือ สินเชือ่ ส่วนบุคคล
SPEEDY LOAN ภายในงาน 50 ท่านแรก/วัน ¬

บัตรกดเงินสด Speedy Cash

• พิเศษ สมัครวันนีอ้ ตั ราดอกเบีย้ พิเศษ 0%
สูงสุด 3 รอบบัญชีสา� หรับลูกค้าทีโ่ อนเงินแบบ
เร่งด่วน (UCT) เท่านัน้ และช�าระดีไม่ผดิ นัด
หลังจากนัน้ คิดดอกเบีย้ ปกติตามวงเงินอนุมตั ิ

ส¬ นิ เชือ่ ส่วนบุคคล Speedy Loan
• พิเศษ อัตราดอกเบีย้ ต�า่ สุด 9.99% ต่อปี
(12 เดือนแรก)
• ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
และการจัดการเงินกู้
• เลือกผ่อนช�าระเบาๆ นานสูงสุด 72 เดือน
• ไม่ตอ้ ง มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�า้ ประกัน

บ¬ ัตรเครดิต

• ส�าหรับผูท้ สี่ มัครบัตรเครดิตหลักใบแรก
ทีส่ มัครผ่านช่องทางแอป SCB EASY,
Online เท่านัน้
*รับฟรี!! กระเป๋าล้อลาก
Caggioni ขนาด 26 นิว้
*รับฟรี!! บัตรก�านัล
Starbucks มูลค่า 2,000 บาท
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด*

ซื้อประกันในงาน รับทันที

เฉพาะ
ในงาน
เท่านั้น

รถยนต์/ทองคำ�-iPhone XS
บมจ.ไทยประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

รับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน

เบี้ยประกัน

รับฟรี

5,000,000 บาทขึ้นไป All New MG3 hatchback
รุ่น 1.5 D*
1,000,000 บาทขึ้นไป ทองค�าแท่งหนัก 8 บาท*
500,000 บาทขึ้นไป ทองค�าแท่งหนัก 3 บาท*
300,000 บาทขึ้นไป iphone XS 64 GB*
200,000 บาทขึ้นไป ทองค�าแท่ง หนัก 1 บาท*
100,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดินทางน้องน�้าใจ 20"
+ Diary Wireless Charger*
50,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดินทางล้อลาก 24”
*ตามเบี้ยประกันที่ก�าหนด

ต่อที่ 1: ซื้อปุ๊บ รับปั๊ป กระเป๋า ELLE Overnight Bag,

กระเป๋า ELLE Homme, กระเป๋าล้อลาก ELLE Jetset
และกระเป๋า Shopping ELLE ส�าหรับค่าเบี้ยประกัน
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
ต่อที่ 2 : รับเงินคืน หรือ บัตรก�านัล เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมรายการ*
ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ SCB LIFE
โดยช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB
ต่อที่ 4 : รับเอกสิทธิ์สมัคร SCB FIRST
หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี¬

ประกันวินาศภัย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมัครและช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีของ
บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันชีวติ *
• ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท
รับทันที* กระเป๋าช้อปปิ้งสีด�า
• ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
รับทันที* กระเป๋าเดินทาง 20”
• ช�าระเบี้ยประกันรายปี 16/8 24,000 บาทขึ้นไป
รับทันที เก้าอี้เป่าลม
• ช�าระเบี้ยประกันภัยส�าเร็จรูป ของ บมจ.อลิอันซ์
อยุธยา ประกันภัย 1,499 บาท ขึ้นไป
รับทันที กระเป๋าสก๊อตตี้
โปรโมชั่นพิเศษ!!!!! เมื่อสมัคร
และช�าระเบี้ยประกันสูงสุด
FREE
ในแต่ละวัน (1,000,000 บาทขึ้นไป
!!
ต่อกรมธรรม์) รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น
1 รางวัล (2 ที่นั่ง) *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ต่อที่ 1 : ซื้อปุ๊บ...รับปั๊บ
กระเป๋าเป้, เก้าอี้รถเข็น BSC
กระเป๋า Shopping G2000
ต่อที่ 2 : รับบัตรก�านัล เทสโก้ โลตัส สูงสุด 400 บาท
เมื่อสมัครกรมธรรม์ใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกัน
รถยนต์ ประกันสุขภาพสุขทุกวัย, ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล, ผลิตภัณฑ์ GRAB 860 Series
ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส�าหรับ
ลูกค้าที่ซ้อื และช�าระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ หรือ ประกัน
สุขภาพสุขทุกวัย ผ่านบัตรเครดิต SCB
ต่อที่ 4 : Happy Plus ทั้งลด ทั้งแถม รับความคุ้มครอง
รถยนต์จากภัยน�้าท่วมสูงสุด 100,000 บาท รับคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ภายในรถจากการลักทรัพย์ สูงสุด 20,000 บาท
และรับค่า Taxi เมื่อน�ารถเข้าซ่อม (ในกรณีเป็นฝ่ายถูก)
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

แคมเปญเงินฝาก
ดอกเบี้ยแรง 2%

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝาก

• ฝาก ถอน โอน จ่าย ง่าย
ผ่านแอป SCB EASY
กับบัญชีออมทรัพย์ อีซี่
• ดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ต่อปี
รับฟรี! ร่มพับมินิลายจุด
เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์
แบบ E PASSBOOK
พร้อมสมัคร SCB EASY APP

เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือ บัญชีเงินฝาก
สินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์

• รับฟรี ชุดกล่องใส่ดนิ สอ Blink Blink (พร้อมดินสอสี)
1 ชุด (เมื่อเปิดบัญชี
เงินฝากตั้งแต่
2,000 บาทขึ้นไป
ภายในงาน)
*เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

*เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

รับทันที Save The Planet Bag 1 ใบ เมื่อซื้อประกันภัย
ภายในงานตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

KTB Shop Smart Pearl Card

• ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
• ลดค่าธรรมเนียมรายปี เพียง 499 บาท

KTB Shop Smart Palladium

• ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
• ลดค่าธรรมเนียมรายปี เพียง 1,499 บาท

KTB Shop Smart Blue Diamaond Xtra

• ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
• ลดค่าธรรมเนียมรายปี เพียง 899 บาท
¬เปิดบัตรใหม่ KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra
• รับทันที กระเป๋า Save Our Earth,
*ตามเบี้ยประกันที่ก�าหนด

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
คาราวานตรวจสุขภาพ

พิเศษท�ากรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงาน
ไม่จ�ากัดจ�านวนเบี้ย รับถุงผ้ารักษ์โลก และร่มพับ
กรุงไทย-แอกซ่า ทันที 1 ชุด

เบี้ยประกันรับรวมรายปี*
20,000-99,999 บาท
100,000 บาทขึ้นไป
1,000,000 บาทขึ้นไป
*ตามเบี้ยประกันที่ก�าหนด

รับ

กระเป๋าเป้สะพายหลัง
กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
ตุ๊กตาหมีกรุงไทย-แอกซ่า

ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากประจ�า

• เงินฝากประจ�าพิเศษ 22 เดือน
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี
• เงินฝากประจ�าพิเศษ 8 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด
1.85% ต่อปี*
*เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝาก

• รับทันที ตุ๊กตาออมสินแมวน�าโชค
เปิดบัญชีเงินฝาก กรุงศรีตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
• รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ*
เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ พร้อมลงทะเบียน KMA
ภายในงาน
*เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

เสี่ยใหญ่/เถ้าแก่น้อยเฮ

ธนาคารไทยพาณิชย์

กู้เอสเอ็มอีดอกเบี้ยดี 4%
GSB SMEs STARUP NO.1

บุคคลธรรมดา ยื่นแค่ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสุด 6 ปี

สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักประกัน

สินเชือ่ ธุรกิจเติบโต วงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน
วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

My Business My Cash ธุรกิจคือเงิน

สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0

• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• อัตราดอกเบี้ย
กรณี 1. มีหลักทรัพย์ค�้าประกันมากกว่า 50%
ปีที่ 1=1.99% หลังจากนั้น MRR +2.00%
กรณี 2. มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 30-50%
ปีที่ 1=4.99% หลังจากนั้น MRR +2.50%

เริ่มท�าธุรกิจก็กู้ได้, วงเงินสูงสุด 20 ปี,
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี, ฟรี! ค่าประเมิน

พิเศษ ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ*
รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือ ต่อยอด
กับภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
• อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
• วงเงินกู้รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
• กรณี ไม่มหี ลักทรัพย์ค�้าประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุด
1 ล้านบาท โดยให้ บสย.ค�้าประกันเต็มวงเงิน
• ฟรี ค่าธรรมเนียม บสย. 3 ปี

*ตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม : SME D Bank

สินเชื่อธุรกิจรี ไฟแนนซ์

วงเงินสูงสุด 300% ของหลักประกัน
วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท, ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
หรือตามระยะเวลาค�้าประกันของ บสย.
รับฟรี! หมอนผ้าห่มลายดอกไม้ หรือ ร่มกอล์ฟ 2
ชั้น (20 ท่านแรก/วัน) เมื่อสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อย
ภายในงานเท่านั้น

สินเชื่อกรุงไทย SME

แพคเกจ 1 : สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน +

สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน + สินเชื่อ Smart SMEs
• วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพียง 5.75% ต่อปี
แพคเกจ 2 : สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน +
สินเชื่อ Smart SMEs
• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพียง 6.10% ต่อปี
แพคเกจ 3 : สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน +
สินเชื่อ Smart SMEs
• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 7 ปี เพียง 6.20% ต่อปี
รับทันที SMEs Note Box
เมื่อยื่นขอสินเชื่อภายในงาน

• อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
• ผ่อนนาน 12 ปี
• ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
รับฟรี Krungthai Boost up Bag
เมื่อลงทะเบียนสินเชื่อธุรกิจภายในงาน
พร้อมตั้งวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

สินเชื่อ SME Refinance

• รีไฟแนนซ์สนิ เชื่อธุรกิจมากรุงไทยได้รับดอกเบี้ยถูกกว่า
• วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
• ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคา
*ลงทะเบียนสินเชื่อธุรกิจภายในงาน
พร้อมตั้งวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
รับทันที Krungthai Booth Up Bag 1 ใบ

*ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME

• รับทันที กระเป๋าเป้
อเนกประสงค์ เมื่อสมัคร
พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
*ตามที่ธนาคารก�าหนด

*เงื่อนไขและ
การพิจารณาสินเชื่อ
เป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนด

สินเชื่อรถช่วยได้
ดอกเบี้ยเบาๆ

สินเชื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกัน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

สินเชื่อธุรกิจ SSME

3.99%

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)

• ตั้งวงเงินสินเชื่อ SME 1 ล้านบาท
รับเงินคืน 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
เมื่อลูกค้าลงทะเบียนและตั้งวงเงินสินเชื่อพาณิชย์
ภายใน 3 เดือนหลังจากจัดงาน
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด)

ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ย

เบาๆ

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้ กสิกรไทย) 3.99%

• ดอกเบี้ยเบาๆ 3.99% (ส�าหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ประเภทโอนเล่มทะเบียน ส�าหรับรถยนต์)
• รับทันทีของพรีเมี่ยม 1 ชิ้น
เมื่อ Pre Approved สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยในงาน
• Booked บัตรก�านัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้

โดย บมจ.อยุธยาแคปปิตอลออโต้ลีส

คาร์ ฟอร์ แคช

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์ ใหม่ / สินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้ว/
รับฟรี! ร่มไม้เท้า
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์
เมื่อเช็กวงเงินและดอกเบี้ย
• รับฟรี e-Coupon Starbucks
มูลค่า 200 บาท เมื่อสมัครพร้อม
บัตรประชาชนภายในงาน
• รับเพิ่ม บัตรของขวัญกรุงศรี
มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
ภายใน 30 ก.ย. 62

รถบ้าน

• รับฟรี ตุ๊กตาหมี
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ลงทุนหุ้น

ทอง/กองทุน
ต่อยอด
เงินล้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)

พิเศษ! เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขของธนาคารที่ก�าหนด
ภายในงาน รับทันที! กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์
เมื่อลงทุนกองทุน 100,000-199,999 บาท
รับทันที! หมอนผ้าห่ม อิงทรัพย์
เมื่อลงทุนกองทุน 200,000-499,999 บาท
รับทันที! ชุดเซ็ตคืนความสุข (หมอนอิงทรัพย์
และ กระเป๋า) เมื่อลงทุนกองทุน 500,000 บาทขึ้นไป

กองทุนรวมจาก บลจ.อื่นๆ

• เปิดบัญชีลงทุนครั้งเดียว เลือกได้
หลากหลาย บลจ. สะดวก ง่าย ผ่าน
SCB EASY App # Easy Invest พิเศษ! เปิดบัญชี
เพื่อลงทุนเฉพาะ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผ่าน SCB EASY App
รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ SF ประเภท Deluxe 1 ใบ
(15 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62) *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

บ.ออสสิริส สัตหีบ โกลด์ แอนด์ ฟิวเจอร์

ธนาคารกรุงไทย

เปิดบัญชี TFEX ได้ที่นี่ !!

¬กองทุนรวม
รับทันที กระบอกน�้าร้อน-เย็นแบบพกพา เมื่อซื้อกองทุน
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป, รับทันที รับกระเป๋าเดินทาง
แบบพกพา เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
รับทันที กระเป๋าเป้ อเนกประสงค์ เมื่อซื้อกองทุน
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป
บ¬ ัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เปิดบัญชีง่าย เร็ว... อนุมัติไวภายใน 30 นาที เปิดบัญชีหุ้น
ผ่าน WEALTH ME app. รับฟรี กระบอกน�้า KT-ZMICO

ส่วนลดค่าคอมฯ Gold Online Future ทันที 50%
• รับ Demo TD SSF Signal by CAF (SSF Trading
Signal) ใช้งานฟรี 1 เดือน รับ Voucher Tesco Lotus
มูลค่า 100 บาท
สมัครสมาชิกซื้อขายทองค�าแท่ง ภายในงาน
รับสิทธิพิเศษลูกค้า VIP ยกเว้นหลักประกัน 20,000 บาท
รับโปรโมชั่น เรือมหาสมบัติ (ไม่ต้องลุ้น)
• ซื้อ 5 บาทขึ้นไป รับ บัตรก�านัลโลตัส มูลค่า 500 บาท,
• ซื้อ 20 บาทขึ้นไป รับ บัตรก�านัลโลตัส มูลค่า 500 บาท
พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 1 กรัม
• ซื้อ 50 บาทขึ้นไป รับ บัตรก�านัลโลตัส มูลค่า 500 บาท
พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 0.25 บาท
• ซือ้ 100 บาทขึน้ ไป รับ บัตรก�านัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท
พิเศษ รับเพิ่ม ทองค�าขนาด 0.50 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ!!! เรือมหาสมบัติมั่งคั่งร�่ารวย ทุก Order
ลุน้ รับทองค�าขนาด 1 กรัม (จับรางวัล 17.00 น. ทุกวันในงาน
และวันสุดท้ายทุก Order มีสิทธิลุ้นทองค�าขนาด 5 บาท
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

โปรโมชั่น
เฉพาะภายใน
งานเท่านั้น

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์

บัวหลวง ผ่านบูธธนาคารกรุงเทพ และใช้บัญชีเงินฝาก
ของธนาคารกรุงเทพเพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์ (ATS) รับฟรี BLS Combo Set 1ชุด
รวมมูลค่า 200 บาท ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูน
การลงทุน “เทรดทีเด็ด สเต็ปเทพ กับ TRADE MASTER”
1 เล่ม, Audio CD “ออมหมื่นให้ได้ล้าน” 1 แผ่น

สะดวก-รวดเร็ว-ทุกที่-ทุกเวลา
ดิจิทัล แบงกิ้ง

พิเศษ เมื่อสมัครบริการในกลุ่มดิจทิ ัล แบงกิ้ง ภายในงาน
รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ เมื่อสมัครบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง, ฟรี ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก
เมื่อสมัครบริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท เมื่อสมัครบัตรพร้อม
ช�าระค่าธรรมเนียมภายในงาน *เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB EASY

รับฟรี ตุ๊กตาน้องอีซี่ (EASY Doll) 1 ใบ
เมื่อสมัครแอป SCB EASY ภายในงาน
หรือลูกค้าสมัครแอป SCB EASY เป็นครั้งแรก
*เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

• ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการภายในงาน
ทุกๆ 50,000 บาท รับทันที Voucher Central
มูลค่า 100 บาท(สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน)
• ลูกค้ากองทุนรวมกสิกรไทยลงทะเบียนใช้งาน
K-My Funds ภายในงาน รับฟรี บัตร Starbucks
Gift Card มูลค่า 100 บาท *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ให้บริการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด
¬กองทุนรวม
รับทันที รับบัตรก�านัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิทกุ ๆ 50,000 บาท
ในกองทุน KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER

หลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
รับทันที กระเป๋า Sport By Krungsri Securities
เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รบั อนุมัติ
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

บริการดิจิทัลแบงกิ้ง
ธนาคารกรุงเทพ

• เมื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์และมียอดการซื้อขาย
ตั้งแต่ 500,000 บาท หรืออนุพันธ์ 50 สัญญาขึ้นไป
รับฟรี Gift Card มูลค่า 500 บาท

ธนาคารกสิกรไทย

K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)

K+ TODAY แนะน�าธุรกรรมรูใ้ จ ให้คณ
ุ ไม่พลาดเรือ่ งส�าคัญ
ME MODE รวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น บัตรสมาชิก
ค�าสั่งซื้อสินค้า รายการโปรด สรุปยอดใช้จ่าย
และรายการ ตั้งโอนล่วงหน้า
K PLUS SHOP
เพียงสมัคร K PLUS SHOP รับ QR Code ได้ทนั ที ง่ายๆ
• รับเงินสะดวก ไม่มคี ่าธรรมเนียมการสมัคร
• ไม่มียอดรับช�าระขั้นต�่า รับได้จาก Mobile Banking
ทุกธนาคาร
• พรัอมรับ Alipay และ WeChat Pay
• ปิดยอดแล้ว เงินเข้าบัญชีทันที
• รับรายงานสรุปยอดขายทุกวัน
• “บิลแมวเขียว QR” ส่งเรียกเก็บเงินผ่าน Social Media
*เป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

และ ถุงผ้า Bualuang Happy Healthy Wealthy 1 ใบ
(เฉพาะลูกค้ารายใหม่ท่เี ปิดบัญชี ภายในงาน)

กองทุนเปิด RMF /LTF

เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด- RMF/LTF ภายในงาน
ฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) เมื่อมียอดลงทุน
ในกองทุนเปิด- RMF/LTF ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
ภายในงาน *ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สมัครกรุงศรี มั่งมี App ภายในงาน
รับทันที กระเป๋ามัง่ มี QR และ
บัตรก�านัลโลตัส มูลค่า 100 บาท

Krungsri Biz Online

สมัครใช้บริการ Krungsri Biz Online และล็อกอิน
เข้าใช้งาน พร้อมท�ารายการ 1 รายการ
รับทันที ต่อที่ 1 บัตรก�านัล Starbucks มูลค่า 100 บาท
เมือ่ ดาวน์โหลด Krungsri Biz Online Application
ต่อที่ 2 รับกระเป๋าผ้า Krungsri E-Biz

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

รับทันที ต่อที่ 1 Shoppee e-Coupon มูลค่า 50 บาท
เมือ่ ลงทะเบียน KMA ภายในงาน (ลูกค้าใหม่)
ต่อที่ 2 กระเป๋าลัคกีแ้ คท ท�าธุรกรรมผ่าน KMA 1 ครัง้
ภายในงาน (ถอน/โอน/จ่าย)

บัตรกรุงศรี เดบิต

สมัครบัตรกรุงศรี เดบิต ทุกประเภท ภายในงาน
รับทันที กระเป๋าอเนกประสงค์
สมัครบัตรกรุงศรี เดบิต OPD ภายในงาน
รับทันที กระเป๋า Sport และ กระเป๋าอเนกประสงค์

กรุงศรี กิ๊ฟ

แลกของก�านัลพิเศษภายในงาน, บัตรชมภาพยนตร์
หรือ กระเป๋าอเนกประสงค์ Krungsri GIFT
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

“ เทคนิคลงทุน ทำกำไร

สุดปง!

“

ชวงเศรษฐกิจไมดี

Talk Show

โดย ประกิต สิร�วัฒนเกตุ

ผูอำนวยการอาวุโส บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จำกัด

7
ก.ย.
62
13.00-15.00 น.
วันเสารที่

เวทีกิจกรรม ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

“ลงทุนหุนกู
อยางไรใหวาว ”
วันอาทิตยที่

สแกนเพ�่อดูรายละเอียด

เสวนา

ชวงที่ 1 : รูจักตราสารหนี้

สุดฮ็อต!

เวลา 14.00-14.30 น.
โดย - ธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการผูจัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ThaiBMA)

ธาดา พฤฒิธาดา

ชวงที่ 2 : เร�่มตนลงทุนตราสารหนี้
เวลา 14.30-15.00 น.
โดย ว�น พรหมแพทย
ประธานเจาหนาที่การลงทุน
บลจ.พร�นซิเพ�ล

ว�น พรหมแพทย
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14.00 บูธ ธ.กรุงไทย

814.00-15.00
ก.ย. 62น.
ดำเนินรายการโดย

วรวรรณ ตินะลา

ศิลปน
ดารา

6 -8 ก.ย. 62

10.00 – 20.00 น.
ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

ติดตามขอมูลขาวสาร

FB : Moneyexpo

