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มหกรรมการเง�นการลงทุนครบวงจร
สินเชื่อ   เงินฝาก   ลงทุนกองทุน/หุน   ประกันชีวิต/ภัย/สุขภาพ

ซื้อประกันในงาน

10.00 – 20.00 น.

เซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ ฮอลล

หาดใหญ

ซอมบานกูซื้อบาน/
ร�ไฟแนนซบาน

เดือน
ดอกเบี้ย

รูผลอนุมัติในงาน

 แจกจร�งรับจร�ง

ทองคำแทงหนัก 1 บาท

GIFT VOUCHER

100,000
iPhone 11 pro สุเชษฐ สุขแท

บร�ษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด



สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัและ 
สินเช่ือ Home for cash 
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ เริ่มต้นคงที่ 1.88% นาน 2 ปี
• วงเงนิสงูสดุ 110% 
• ฟรค่ีาธรรมเนยีมการยื่นกู้
• ผ่อนต�่าล้านละ 2,500 บาทต่อเดอืน ในช่วงปีที่ 1-2

ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
• อตัราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดอืนแรก
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั 50%
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี 
รับทันที หมอนรองคออุ่นรกั เมื่อสมคัรขอสนิเชื่อ
ด้วยตนเองพร้อมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
รับเพิ่ม
• ต่อท่ี 1 รบั กระเป๋าเดนิทาง Bear Friends 24” 
ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกู ้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
• ต่อท่ี 2 รบั บตัรก�านลัเซน็ทรลั  
มูลค่า 3,000 บาท ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้  
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและซื้อประกนัชวีติ
คุ้มครองสนิเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด**  

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 

ต่อท่ี 1 รบั อตัราดอกเบี้ยพเิศษ*
   เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์ภายในงาน
ต่อท่ี 2 รบัฟร ีหมอนรองคอ 1 ใบ
 เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารประกอบ 
 อย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน
*ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อเคหะ 
กรณซีื้อบ้าน หรอืคอนโดมเินยีมใหม่ Re Finance
• อตัราดอกเบี้ย
• 2.5% นาน 3 ปี
ยกเว้นค่าธรรมเนยีม 1.ค่านติกิรรมสญัญา  
2.ค่าบรกิารสนิเชื่อ(กรณที�าประกนั)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชือ่บ้านกสกิรไทย)
• พบดอกเบี้ยพเิศษภายในงาน

สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง
• อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.59% ต่อปี

• รบัทนัท ีกระเป๋าผ้าโฮมโลน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
• อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.59%
รบัทนัท ีกระเป๋าผ้าโฮมโลน  
(เฉพาะ 10 ท่านแรกต่อวนั)เมื่อยื่นใบสมคัร 
สนิเชื่อบ้านใหม่ บ้านมอืสอง สนิเชื่อรไีฟแนนซ์บ้าน 
หรอืสนิเชื่ออเนกประสงค์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบ้าน ให้กูเ้พื่อซื้อ ปลกูสร้าง  
ต่อเตมิ ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�านอง ซื้อที่ดนิเปล่า 
ที่เป็นทรพัย์ NPA ของ ธอส. และกูเ้พิ่มเพื่อปลกู
สร้าง ต่อเตมิขยาย หรอืซ่อมแซม 

• อตัราดอกเบี้ย 2.99% 2 ปีแรก
พเิศษ เตรยีมพบกบัสนิเชื่อบ้านดอกเบี้ยต�่า 
ในช่วง Golden Minute วงเงนิมจี�านวนจ�ากดั  
จองสทิธิ์ผ่าน Application : GHB ALL  
ภายในวนัและเวลาที่ก�าหนดเท่านั้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดอกเบี้ย     0% 3 เดือน 

สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์
ส�าหรบัลูกค้ากู้สนิเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่  
บ้านมอืสอง ปลูกสร้างบ้าน*
• ผ่อนนาน 30 ปี รบัฟรี! ร่มเลก็ จ�านวน 16 นิ้ว 
• เมื่ออนมุตัแิละเบกิจ่าย 3 ล้านบาทขึ้นไป 
(ส�าหรบัสนิเชื่อบ้าน)
• เมื่ออนมุตัแิละเบกิจ่าย 2 ล้านบาทขึ้นไป 
(ส�าหรบัสนิเชื่อบ้านคอืเงนิ)
• รบัทนัท ีเครื่องฟอกอากาศในรถ SHARP 
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรสนิเชื่อและยื่นเอกสารครบ 
จ�านวน 50 ท่านแรกต่อวนั

¬สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
• ผ่อนเท่าเดมิ กูเ้พิ่มได้ ชวีติเบาขึ้น
• อนมุตัง่ิาย ผ่อนสบาย นานสูงสดุ 30 ปี
• ฟรค่ีาประเมนิบ้าน

สินเชื่อบ้านคือเงิน
• อยากได้เงนิก้อน 
• สนิเชื่อไทยพาณชิย์พร้อมดแูล
  รู้ผลอนมุตัไิว • ผ่อนสบาย • ได้วงเงนิสูง
• ฟร!ี ค่าประเมนิบ้าน*
• ฟร!ี ค่าจดจ�านอง

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์  
มีแต่ได้
ส�าหรบัไถ่ถอนที่อยูอ่าศยัจากสถาบนัการเงนิอื่น
และสนิเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกบัสนิเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั
• อตัราก�าไรพเิศษเริ่มต้น 1.99% ต่อปี นาน 2 ปี
• เลอืกช�าระเฉพาะก�าไรได้
• ขอสนิเชื่อเพิ่มได้
• เพิ่ม/ลดผูข้อสนิเชื่อและผู้ถอืกรรมสทิธิ์ได้
• ลดค่างวดการผ่อนช�าระได้
• ขยายระยะเวลาได้
• วงเงนิสงูสดุ 20 ล้านบาท
• ระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสดุ 40 ปี
ฟร!ี ค่าธรรมเนยีม Front-end-Fee
ฟร!ี ค่าประเมนิราคาหลกัประกนัตามเงื่อนไข 
ของธนาคาร 
รบัฟร ีกล่องอเนกประสงค์
เมื่อสมคัรสนิเชื่อและเอกสารครบตามที่ก�าหนด

ธนาคารอิสลาม

กู้ซื้อบ้าน/ซ่อมบ้านเก่า/รีไฟแนนซ์บ้าน
อนุมัติ
ทันทีในงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ทรัพย์สินรอการขาย NPA   
ฟรีค่าโอน กรรมสิทธิ์ 2%   
ภาษีนิติบุคคล 1% และภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีท�าเลเด่น
หลากหลายประเภทในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง  
มาจ�าหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ต่อปี  
นานสูงสุดถึง 60 เดือน หรือยื่นกู้กับสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 4 ปี (เฉพาะรายการทรัพย ์
ที่ธนาคารถือครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) และสามารถ 
กู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรือซื้ออุปกรณ ์
และสิ่งอ�านวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3  
คงที่ 2.80% ต่อปี เป็นต้น

ธนาคารกสิกรไทย
K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย) 
• ทรัพย์ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 50%
• เสนอซื้อและวางเงินเพียงครึ่งเดียวรับของสมนาคุณ
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนตามที่จ่ายจริง
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด)

ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย
• ทรัพย์สินพร้อมขาย เพื่ออาศัยและลงทุน 
• พิเศษ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ รับเพิ่ม  
กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ เมื่อจองซื้อทรัพย์ภายในงาน

ท่ีดนิ – บ้าน 
คอนโดฯมือสอง
ราคาลดกระหน�า่ 50 %



ธนาคารซิตี้แบงก์
PL Special pricing
• รบัฟร!ี กระเป๋าเดนิทาง Black Supreme 26 นิว้ 
เมื่อสมคัรและได้รบัอนมุตัิ
• โปรแกรม อิสระ อตัราดอกเบี้ยพเิศษต�่าสดุ 7.99% 
โดยมจี�านวนงวด (ระยะเวลาผ่อน) ให้เลอืก 4 แบบ 
คอืแบบ 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอื 48 เดอืน  
หรอื 60 เดอืน เท่านั้น
• ส�าหรบัลูกค้าที่ได้รบัอนมุตัวิงเงนิสนิเชื่อตั้งแต่ 
150,000 บาท ขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมพเิศษ 
วนังานเท่านั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์
 
บัตรเครดิต SCB BEYOND 
• รบัฟร!ี! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 26 นิ้ว  
เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไปภายใน 30 วนั
นบัจากวนัที่บตัรได้รบัอนมุตับิตัร
¬บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM 
SCB FAMILY PLUS /  
SCB JCB PLATINUM /  
SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM / 
SCB TOYOTA PLATINUM 
• รบัฟร!ี! กระเป๋า ELLE Overnight Bag 
เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รบัอนมุตับิตัร
(เฉพาะบตัรเครดติ SCB UP2ME รวมช่องทาง 
การขอผ่าน Website ของธนาคารไทยพาณชิย์)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคลโดย บรษิทั เทสโก้ โลตสั  
มนันี่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั
• สมคัร และมกีารใช้จ่ายผ่านบตัร 6,000 บาทขึ้นไป 
ภายใน 45 วนั หลงัจากบตัรได้รบัอนมุตั ิ 
ฟร ีกระเป๋าเดนิทางซเีซล 20 นิ้ว
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
รับทันที กระเป๋าพาสเทล

ธนาคารกรุงไทย
 
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
บตัรเครดติเคทซีทีกุประเภท (บตัรหลกัใหม่)
• รบับตัรก�านลั Starbucks มูลค่า 200 บาท

ธนาคารกสิกรไทย
 
Xpress Loan 
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
• อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ 0.70% ต่อเดอืน
¬Xpress Cash  
(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
• อตัราดอกเบี้ย 0% นานสูงสดุ 30 วนั
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด
¬KBank Credit Card  
(บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย)
บัตร PTT Blue Credit Card 
• รบัเครดติเงนิคนื 1,000 บาท
• ฟรคี่าธรรมเนยีมแรกเข้าและรายปี ปีแรกปีถดัไป
ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรเครดติครบ 12 ครั้งต่อปี
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชือ่บคุคลเพอร์ซนันัลแคช / #คนมเีครดติ
• อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายสุญัญา 12 เดอืน 
ส�าหรบัพนกังานที่มรีายได้ประจ�าต่อเดอืน  
20,000 บาทขึ้นไป
รบัทนัท ีหมอนดอกไม้ 1 ใบ  
เพยีงยื่นเอกสารใบสมคัรพร้อมส�าเนาบตัรประชาชน
สินเชือ่บคุคลเอก็ซ์ตร้าแคช
• อัตราดอกเบี้ย 5.55% นาน 5 รอบบญัชแีรก
• สะดวก เบกิถอนวงเงนิสนิเชื่อผ่านแอป  
CIMB Thai Digital Banking
• อนมุตัสินิเชื่อเบื้องต้น รบัทนัที หมอนดอกไม้ 1 ใบ 
¬ผลิตภณัฑ์สินเชือ่ DSE ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย
• อนมุตัสินิเชื่อเบื้องต้น
• รับทนัท ีที่นอนปิกนกิ 
• เมื่อสมคัรสนิเชื่อบคุคลเพอร์ซนันลัแคช  
หรอืวงเงนิสนิเชื่อบคุคลเอก็ซ์ตร้าแคช
¬สินเชือ่อเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%  
รับทันที กระเป๋าผ้าโฮมโลนเมื่อยื่นใบสมคัร 
สนิเชื่อบ้านใหม่ บ้านมอืสอง สนิเชื่อรไีฟแนนซ์บ้าน 
หรอืสนิเชื่ออเนกประสงค์

บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ�ากัด

คลินิกแก้หนี้ by SAM
เป็นหนี้เสยีสารพดับตัรก ็Happy แค่ปรกึษาคลนิกิ 
แก้หนี้ by SAM ช่วยคณุรวมหนี้ทกุที่..ไว้ที่เดยีว
• ผ่อนสูงสุดนาน 10 ปี 
• พร้อมรับดอกเบี้ยถูกสดุ 4-7% ต่อปี 
• สมคัรได้ไม่ยุ่งยาก รบัทกุอาชพีที่อยากหมดหนี้

ส�าหรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
• อายไุม่เกนิ 65 ปี ที่มรีายได้
• เป็นหนี้เสยีสารพดับตัร...หรอืสินเชื่อส่วนบคุคล 
ที่ไม่มหีลกัประกนั
• เป็น NPL ก่อน 1 ก.ค. 63*
• หนี้รวมไม่เกนิ 2 ล้านบาท

0.19%
ต่อเดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์
¬สนิเชือ่รถคอืเงนิ
• รูผ้ลอนมุตัไิว • ผ่อนสบาย • ได้วงเงนิสูง
• เปลี่ยนรถเป็นเงนิก้อน
• ผ่อนสบาย 84 เดอืน
¬ สนิเชื่อรถยนต์
• รบัฟร!ี หมอนผ้าห่ม SCB จ�านวน 1 ใบ มลูค่า 350 บาท 
เมื่อสมคัร พร้อมแสดงบตัรประชาชน และ ลงนาม 
ในสญัญาเช่าซื้อภายในงานเท่านั้น
• รถใหม่ รถเก่า เป็นเจ้าของได้ดงัใจ
• ผ่อนสบาย 84 เดอืน*

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
สนิเชือ่รถยนต์ ซีไอเอม็บี ไทย ออโต้แคช
จาก บรษิทั ซไีอเอม็บ ีไทย ออโต้ จ�ากดั
• พเิศษอตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.19%  
ต่อเดอืนหรอื 2.28% ต่อปี*
• รบัฟรตีุก๊ตา Octo
¬สนิเชือ่เล่มทะเบียนรถจกัรยานยนต์ 
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.88% • วงเงนิอนมุตัสิงู อนมุตัไิว
• ไม่ต้องมผีูค้�้าประกนั
• เอกสารครบ รบัเงนิภายใน 1 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
¬กรุงศรี ออโต้ 
คาร์ ฟอร์ แคช 
• รับฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ เมื่อเชก็วงเงนิและดอกเบี้ย
• รับฟรี แก้วน�้าซลิโิคนพบัได้  
เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้วภายในที่ก�าหนด
• รับเพิ่ม รบัเพิ่ม กระเป๋าเดนิทาง Vintage 
รถบ้าน
• รับฟรี ตุ๊กตาหม ี
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดนิทาง

สินเชื่อรถ
ผ่อนสบาย
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย     0% 30 วัน
สินเชื่อเงินสดทันใจ



บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชวีติ
โปรโมชั่นพเิศษเฉพาะในงาน
เบ้ียประกัน	 รับ
2,000,000 บาทขึ้นไป Gift Voucher มลูค่า 150,000 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป Gift Voucher มลูค่า 60,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป Gift Voucher มลูค่า 25,000 บาท
300,000 บาทขึ้นไป Gift Voucher มลูค่า 15,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป Gift Voucher มลูค่า 3,000 บาท +  
   กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 20"
50,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 20″
30,000 บาทขึ้นไป หมอนหวัใจ
20,000 บาทขึ้นไป  กระบอกน�้าเกบ็อณุหภมูิ
* เงื่อนไขตามที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
¬ประกันภยั
โดย บมจ.ไทยประกนัชวีติ และ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ*
•	 รบัทันที* กระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า, 
กระเป๋าล้อลากผ้าสเีทา 22” ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด
•	 รบัทันที หมอนไลน์กรงุศร ีRichy เมื่อช�าระเบี้ยประกนัรายปี  
กรงุศร ีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 12,000 บาท ขึ้นไป
•	 รบัทันที กระเป๋าผ้าสขุภาพดเีมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัส�าเรจ็รปู 
ของ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัภยั 1,499 บาท ขึ้นไป
•	 รบัทันที กล่องเครื่องมอืเมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัรถยนต์
โปรโมชัน่พเิศษ!!!!!	เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัสูงสดุ
ในแต่ละวนั (1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์) 
รบัเพิ่มทองค�าแท่งหนกั 2 บาท 1 รางวลั (รวม 3 รางวลั)
* เงื่อนไขตามที่ก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
¬ประกันชวีติ
ต่อท่ี	1	: ซื้อปั๊ป รบัเลย กระเป๋าใส่ iPad 
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ โดยช�าระค่าเบี้ยประกนั 
แบบรายปี ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป*
ต่อท่ี	2	:	เลอืกรบัเงนิคนื หรอืบตัรก�านลั เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ 
ประกนัใหม่ที่เข้าร่วมรายการ ส�าหรบัการช�าระค่าเบี้ยประกนัปีแรก*
ต่อท่ี	3	: รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน 
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัใหม่ที่เข้าร่วมรายการ และช�าระ 
ค่าเบี้ยประกนัปีแรก โดยช�าระเงนิผ่านบตัรเครดติ SCB*
ต่อท่ี	4	: รบัเอกสทิธิ์สมคัรบตัรเครดติ SCB FIRST  
หรอื SCB PRIME นาน 3 ปี เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัใหม่ 
ที่เข้าร่วมรายการ ค่าเบี้ยประกนัรายปี*
ต่อท่ี	5	: แลกรบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 12%** 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 
¬คาราวานตรวจสุขภาพ
• กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงานไม่จ�ากดัจ�านวนเบี้ย  
 รบัทันที	ถงุผ้ารกัษ์โลก และกระบอกน�้าสญุญากาศ 
 บอกอณุหภูมิ
• เบี้ยประกนั 20,000 - 99,999 บาท รบั กระเป๋าเป้สะพายหลงั 
• เบี้ยประกนั100,000 - 999,999 บาท รบั กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว 
• เบี้ยประกนั 1,000,000 บาท รบั กระเป๋าล้อลาก 28 นิ้ว

บ.ซิกน่า โบรกเกอเรจ 
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
เมื่อซื้อแผนประกนัสขุภาพมติใิหม่ซเูปอร์แพลนโรคร้ายไม่กลวั 
(มะเรง็ เนื้องอก ซสีต์) รับ	เครดติเงนิคนื 10% ของค่าเบี้ยปีแรก  
หลงัถอืความคุ้มครองแล้ว 90 วนั 

ธนาคารกรุงเทพ
¬ประกันชวีติ 
โดย บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั
• Be ToGether ประกนัชวีติที่เข้าใจคณุอย่างแท้จรงิ 
• รบั บตัรของขวญั สตาร์บคัส์ มลูค่าสงูสดุ 1,000 บาท 

¬Gain1st ประกันทีดี่ ชวีติมีแต่ได้
โดย บมจ.กรงุเทพประกนัชวีติ 
• รบั บตัรของขวญั สตาร์บคัส์ มลูค่าสงูสดุ 1,000 บาท 

¬ประกันวนิาศภยั
• PA 1st ประกนัภยัครบวงจร
รบัประกนัชวีติโดย บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
• รบั บตัรของขวญั มูลค่าสูงสดุ 500 บาท 
* เงื่อนไขตามที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย
¬ประกันภยั
• สทิธพิเิศษ เพยีงซื้อประกนัทกุประเภท 
 จากทพิยประกนัภยัภายในงาน
 รบัฟร	ีชดุกล่องอเนกประสงค์  
• เมื่อลูกค้าซื้อประกนัภยั กรงุไทย สขุภาพสขุใจ จากกรงุไทย 
 พานชิประกนัภยั และสขุภาพสขุใจ พลสั ภายในงาน
 รบัฟร	ีกระบอกน�้าเกบ็อณุหภูม ิ 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พบกับประกนัภยัหลากหลายประเภท  
อาท ิประกนัภยัรถยนต์ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัโจรกรรม 
ประกนัภยัอบุตัเิหต ุประกนัภยัการเดนิทาง และประกนัภยั
สขุภาพ

•	 รบัส่วนลดพิเศษ! เมื่อท�าประกนัภยัภายในงาน  
พร้อมรบัฟรทีนัท ีกระตกิน�้า Zojirushi, Travel Set 3 ชิ้น  
หรอืกล่องอเนกประสงค์* หรอืกระเป๋าคาดเอว
• หรอืผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ 0% นาน 3 เดอืน  
(ส�าหรบัประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยัสขุภาพ 
ที่มเีบี้ยประกนัภยัตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)*

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
¬ผลติภณัฑ์ประกันชวีติควบการลงทุน
โดย บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ
•	 Unit	Linked	Regular	Premium	Easy
	 รบั	หมอนรองคอ FWD, กระเป๋าผ้า FWD,  
 กระเป๋าเดนิทาง FWD,ร่มกอล์ฟ FWD  
 ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด
•	 Unit	Linked	Single	Premium 
 รับ หมอนรองคอ FWD,กระเป๋าผ้า FWD,  
 กระเป๋าเดนิทาง FWD, ร่มกอล์ฟ FWD  
 ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Bancassurance  
(ประกันชวีติและทรพัย์สินกสิกรไทย) 
ประกนัชวีติและสขุภาพ ป่วยหายห่วง
• จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ย 13 บาท/วนั
• ค่าห้องเพิ่มจากวงเงนิรกัษา
• ครอบคลมุโรคร้ายแรง และโควดิ-19

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
ผลติภณัฑ์ประกัน 

พิเศษ	เมื่อซื้อผลติภณัฑ์อาคเนย์ตามเงื่อนไข 
รบับตัรก�านลับิ๊กซสีงูสดุถงึ 1,500 บาท* 
พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
• ลดหย่อนภาษสีบายกระเป๋ากบัผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ 
 จากอาคเนย์ด้วยผลตอบแทนสูงสดุถงึ 300%  
 ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั* 
• เพิ่มเกราะป้องกนัด้วยผลติภณัฑ์ประกนัสขุภาพ 
 ที่พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้คณุในยามเจบ็ป่วย
• คุม้ครองให้อุน่ใจกบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัรถยนต์และ 
 ที่อยู่อาศยัที่ให้ความคุม้ครองและดูแลได้ครอบคลมุตรงใจคณุ

บริษัท เอไอเอ จ�ากัด
เบ้ียประกันภยั รบั	
500,000 บาท Garmin Instinct 1 เครื่อง  
   + Central Gift Card 
   (มูลค่า 5,000 บาท) 
   + เสื้อ Tottenham Hotspur 1 ตวั
250,000 – 499,999 บาท Garmin Forerunner 235 1 เครื่อง  
   + Central Gift Card  
   (มูลค่า 3,000 บาท)  
   + เสื้อ Tottenham Hotspur 1 ตวั  
   + กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ
100,000 – 249,999 บาท  Garmin Vivosmart 4 1 เครื่อง  
   + Central Gift Card  
   (มูลค่า 1,000 บาท)  
   + กระเป๋า AIA 1 ใบ
50,000 – 99,999 บาท นาฬิกาดจิติอล AIA 1 เครื่อง  
   + Central Gift Card 
   (มูลค่า 1,000 บาท)  
   + เป้ AIA 1 ใบ
30,000 – 49,999 บาท ร่ม Tottenham Hotspur 1 คนั  
   + ตุ๊กตาหม ี1 ตวั
29,999 บาท และ กระเป๋า AIA 1 ใบ 
กรมธรรม์อบุตัเิหต*ุ 

ธนาคารอิสลาม
ประกันตะกาฟลุ
 บมจ.ไทยประกนัชวีติ
• สมคัรตะกาฟลุแบบยะซาร์ 15/8  ตะฮ์ซนี 20/20  
 หรอื อามาน ี90/20 รบับตัรของขวญั สงูสดุมลูค่า 700 บาท
บมจ.เมอืงไทยประกนัชวีติ
• รบักระเป๋ากฬีา 1 ใบ
 สมคัรสญัญาตะกาฟลุผลติภณัฑ์ :  ตะกาฟลุเซฟวิ่ง 10/4,  
 ตะกาฟลุยะซาร์ 15/8, ตะกาฟลุออมทรพัย์ 20/15  
 ตะกาฟลุตลอดชพี 95/20, สญัญาเพิ่มเตมิ Elite Health
• บตัรก�านลัมูลค่า 500 บาท
   สมคัรสญัญาตะกาฟลุ ขั้นต�่า 10,000 บาท  
 แต่ไม่เกนิ 100,000 บาท ทกุ 100,000 บาท 

ตะกาฟลุอบัุตเิหต/ุอคัคภียั
เมอืงไทยประกนัภยั
   สมคัรสมาชกิตะกาฟลุ ประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1 และ
ช�าระเงนิผ่านธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย เฉพาะ 5 ท่าน
แรก รบั Gift Voucher ฟร ีมูลค่า 200 บาท 
อาคเนย์ ตะกาฟลุ   
สมคัรท�าสญัญาอาคเนย์ตะกาฟลุ รบัของสมนาคณุ ดงันี้
• เงนิสมทบอาคเนย์ตะกาฟลุครบ 1,000 บาท  
	 รบั กระบอกแก้วฟางข้าว
• เงนิสมทบอาคเนย์ตะกาฟลุครบ 3,000 บาทขึ้นไป  
	 รบั กล่องข้าว 2 ชั้น

ซื้อประกันในงาน รับฟรี
Gift Voucher 100,000 บาท, iPhone 11 Pro



ธนาคารกรุงไทย
กรงุไทย SME เคยีงข้างธรุกจิคณุ
•	 ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4%

¬สินเชือ่จ่ายดทีวคีณู 
•	 วงเงินสูงสุด	3	เท่า
•	 ผ่อนนานสูงสุด	10	ปี

สินเชือ่ธุรกิจ EEC 4.0 และธรุกจิท่ีเกีย่วเน่ือง
•	 วงเงินสูงสุด	20	ล้านบาท	
•	 ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี

¬สินเชือ่เพือ่ช�าระภาษกีรมสรรพากร
•	 วงเงินสูงสุด	15	ล้านบาท
•	 ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�้า
•	 ประกันเพิ่ม	ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี

สินเชือ่ธุรกิจ 10 s-Curve
•	 วงเงินสูงสุด	3	เท่า
•	 ผ่อนนอนสูงสุด	10	ปี

¬สินเชือ่ Robotic and Automation 
•	 80%	ของเงินลงทุน
•	 ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี

¬สินเชือ่บัญชเีดยีว
•	 วงเงินสูงสุด	3	เท่า
•	 ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี

¬สินเชือ่ธุรกิจเกษตรแปรรปู
•	 วงเงินสูงสุด	1.5	เท่า
•	 ผ่อนนานสูงสุด	10	ปี

¬สินเชือ่ธุรกิจท่องเท่ียวและธรุกจิเก่ียวเน่ือง
•	 วงเงินสูงสุด	3	เท่า
•	 ผ่อนนานสูงสุด	12	ปี

สินเชือ่ร้านธงฟ้าประชารฐั
•	 วงเงินสูงสุด	20	ล้านบาท
•	 ผ่อนนานสูงสุด	7	ปี

สินเชือ่รกักันยาวๆ 
•	 วงเงินสูงสุด	100	ล้านบาท
•	 ผ่อนนานสูงสุด	10	ปี	ปลอดต้น	12	เดือน
•	 พิเศษ	อาคารพาณิชย์	ผ่อนนานสูงสุด	20	ปี	
•	 วงเงินสินเช่ือธุรกิจ	2.00-4.99	ล้านบาท	รับ	ร่มน้องวายุ
•	 วงเงินสินเช่ือธุรกิจ	5	ล้านบาท	ข้ึนไป	รับ	กระเป๋าเดินทาง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สินเชือ่รายเล็ก Extra Cash
•	 ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
	 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
•	 กู้ได้ทั้ง	SMEs	บุคคลธรรมดา	และนิติบุคคล
•	 วงเงินกู้สูงสุด	3	ล้านบาท
•	 คิดดอกเบี้ยเพียง	3%	คงที่ใน	2	ปีแรก
•	 ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั

สินเชือ่ SMART SMEs 
•	 ส�าหรับผู้ประกอบการทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
	 ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	
•	 เปิดโอกาส	Re	f	inance
•	 วงเงินกู้สูงสุด	15	ล้านบาท
•	 ระยะเวลากู้นาน	10	ปี
•	 ใช้ได้ทั้งหลกัทรพัย์และ	บสย.	ค�้าประกนั
•	 ดอกเบี้ยเริ่มต้น	5%	ต่อปี

สินเชือเอสเอ็มอี
ดอกเบี้ย 3% 2 ปี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย : Exim Bank
ส�าหรับ	SMEs	ไม่มีหลักประกันต้องการเริ่มต้นส่งออก

สินเชือ่ส่งออกเพิม่สขุ (EXIM Happier Credit)  
•	 อัตราดอกเบี้ย	5.00%	ต่อปีในปีแรก	 
•	 วงเงินสูงสุด	700,000	บาท
•	 อนุมัติภายใน	7	วันท�าการ

สินเชือ่ส่งออกเพิม่ค่า 
*	อัตราดอกเบี้ย	4.00%	ต่อปีในปีแรก	 
•	 วงเงินสินเชื่อสูงสุด	8	ล้านบาท

บรกิารประกันส่งออก SMEs for Small Biz 
•	 เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง	600	บาท
•	 คุ้มครองสูงสุด	2,000,000	บาท
•	 คุ้มครองความเส่ียงกรณีผู้ซ้ือล้มละลาย	ผู้ซ้ือไม่ช�าระเงิน	 
	 เกิดสงครามปฏิวัติรัฐประหารในประเทศผู้ซื้อ	 
	 หรือมีการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ	ห้ามน�าเข้าสินค้า
•	 คุ้มครอง	70%	ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
•	 ให้การรับประกันกว่า	133	ประเทศทั่วโลก

สินเชือ่เอก็ซิมเพือ่ผู้ส่งออกทางอ้อม
•	 ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก
•	 *อัตราดอกเบี้ย	4.25%	ต่อปี	ในปีแรก	 

ธนาคารกสิกรไทย
K SME สินเชือ่ธุรกิจ
•	 เพียงลูกค้ากรอกใบสมัครขอสินเช่ือตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด	
พร้อมย่ืนเอกสารครบถ้วนรับของรางวัลตามรายละเอียดด้านล่าง
วงเงินที่ขอ	 	 ของที่ระลึก
ไม่เกิน	10	ล้าน		 	 (0-9,999,999)	สมุด	A5
10	ล้าน	ข้ึนไป	 	 กระเป๋า	Lunch	Bag

ธนาคารไทยพาณิชย์
SSME
•	 สินเชื่อธุรกิจรายย่อยแบบมีหลักประกัน	/	สินเชื่อธุรกิจ 
	 รายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน
•	 สินเช่ือธุรกิจเติบโต	วงเงินสูงสุด	150%	ของหลักประกัน
•	 สินเชื่อธุรกิจคือเงิน	My	Business	My	Cash
•	 อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ	1.99%	ต่อปี	 
	 เป็นระยะเวลา	3	เดือนแรก
•	 ยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน	
รับฟรี	!	ร่มพับลายจุด	จ�านวน	1	ชิ้น	(20	ท่านแรก/วัน)	
เมื่อสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อยทั้งแบบมีหลักประกัน 
และไม่มีหลักประกันภายในงานเท่านั้น	D3

ธนาคารอิสลาม
¬สินเชือ่ ibank Small SMEs 
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ
•	 บุคคล	หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ	 
 ยกเว้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก�าหนด	
•	 วงเงินสูงสุด	20	ล้านบาท
รับฟรี! หมอนผ้าห่ม	สมัครสินเช่ือและเอกสารครบตามท่ีก�าหนด
*ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขก�รขอสินเชื่อและรับของที่ระลึก
เป็นไปต�มที่ธน�ค�ร

ธนาคารออมสิน
สินเชือ่ GSB D-VERs
•	 ดอกเบี้ย	3.99%	นาน	1	ปี
•	 วงเงินกู้สูงสุด	100	ล้านบาท	
•	 ระยะเวลา	ระยะสั้น	ไม่เกิน	1	ปี
•	 ระยะยาว	ไม่เกิน	10	ปี"

สินเชือ่ GSB Startup No.1
•	 "ท�าประกัน	:	ปีที่	1	ดอกเบี้ย	1.07%
•	 ไม่ท�าประกัน	:	เดือนที่	1-6	ดอกเบี้ย	1.07%"
•	 วงเงินกู้	สูงสุด	10	ล้านบาท
•	 ระยะเวลากู้	ระยะส้ัน	ไม่เกิน	1	ปี	ระยะยาว	ไม่เกิน	10	ปี"
•	 ผ่อนล้านละ	1,700	บาท
•	 ลงทะเบียนภายในงาน	รับของสมนาคุณทันที

ธนาคารกรุงไทย
สมคัรบตัรเดบิตใหม่ หรอื อปัเกรดบัตร 
•	ฟรี	ค่าธรรมเนียมการออกบัตร	100	บาท	 
	 และส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี	(ปีแรก)	100	บาท	
 รับเพิ่ม	ของสมนาคุณ
	 •	บัตรเดบิตกรุงไทย	เพิร์ล	รับ	กล่อง	Smart	Lock	
	 •	 บัตรเดบิตกรุงไทย	พาลาเดียม	รับ	กระเป๋า	Lovely	Bag
	 •	บัตรเดบิตกรุงไทย	บลูไดมอนด์เอ็กซ์ตร้า	 
   รับ	กระเป๋า	Enjoy	Your	Life	Bag

ธนาคารกรุงเทพ
ดิจทัิล แบงก้ิง 
พิเศษ	เมื่อสมัครใช้โมบายล์แบงกิ้ง
 •	 รับฟรี	Rewards	เทสโก้	โลตัส	มูลค่า	50	บาท
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอน็ แรบบิท ศริริาช
•	 เมื่อ	สมัครบัตรพร้อมช�าระค่าธรรมเนียม	 
 รับ	ชุด	ECO	Bottle1	เล่ม	(ของมีจ�านวนจ�ากัด)
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอน็ มาสเตอร์การ์ด
•	ฟรี	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	100	บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
¬บรกิารทางอเิล็กทรอนิกส์
•	 รับทันที	สมุดกรุงศรี	
•	 เม่ือลงทะเบียน	KMA	ภายในงาน	(ลูกค้าใหม่)	พร้อมท�า
ธุรกรรมผ่าน	KMA	1	คร้ังภายในงาน	(ถอน	/	โอน	/	จ่าย)

Krungsri GIFT
•	พร้อมรับสิทธ์ิ	ลุ้นรับ	Samsung	Galaxy	Fit	 
	 และของรางวัลอ่ืนๆ
•	 Krungsri	GIFT	แลกของก�านัลพิเศษภายในงาน
•	 Shoppee	e-Voucher	มูลค่า	40	บาท

****	ฉลองครบรอบ	75	ปีกรุงศรี		
สมัครธุรกรรมทางการเงินท่ีบูธกรุงศรี
รับสิทธ์ิสแกนซ้ือ	ชุด	Mask	&	Alcohol	Gel	น้องกล้วย 
ในราคาพิเศษ

เปิดโลกดิจิทัล
ท�ำธุรกรรม ทุกที่ ทุกเวลำ



ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม
เมื่อลงทนุในกองทนุเปิด-RMF / SSF ภายในงาน
ฟร ีกระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน) 
• บรกิารแนะน�าเปิดบญัชซีือ้ขายหลักทรพัย์
• รบั Bualuang ECO Bag 1 ใบ มูลค่า 200 บาท 
 เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบั บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง 
ภายในงาน และใช้บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุเทพ เพื่อเป็น
บญัชรีบั-จ่ายค่าซื้อขายหลกัทรพัย์อตัโนมตั ิ(ATS)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ให้บรกิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุศร ีจ�ากดั

กองทุนรวม
รบัทันที รบับตัรก�านลัเซน็ทรลั มูลค่า 100 บาท
เมื่อมยีอดเงนิลงทนุสทุธทิกุๆ 50,000 บาท ในกองทนุ 
KFHAPPY-A, KFGOOD, KFSUPER, PHATRA SG-AA Light, 
PHATRA SG-AA, PHATRA SG-AA Extra
หลักทรัพย์กรุงศรี 
ให้บรกิารโดย บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี
• รบัทันที กระเป๋า Krungsri Securities
 เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบญัชซีื้อขายสญัญา 
 ซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
• รับฟร ีบตัร Starbucks มูลค่า 200 บาท
 เปิดบญัชปีระเภท Credit Balance และได้รบัอนมุตัิ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สถานีเรียนรู้การลงทุน
ที่จะท�าให้เรื่องเงนิ เรื่องลงทนุด้วยความเข้าใจเป็นเรื่องง่ายๆ 
ที่ใครๆ กท็�าได้ มเีงนิน้อย แค่ 100 บาทกล็งทนุได้

ลงทุนหุ้น กองทุน สร้างเงินล้าน

ธนาคารอิสลาม
เงินฝากออมทรัพย์ ibank Step
• จ่ายผลตอบแทนทกุสิ้นเดอืนมถินุายน และธนัวาคมของทกุปี
• ฝากขั้นต�่า 10,000 บาท ฝากสูงสดุไม่จ�ากดั
• ถอนได้ 3 ครั้งต่อเดอืน ไม่เสยีค่าธรรมเนยีม
จ�ำนวนเงินฝำก (หน่วย : บำท)  อัตรำผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ส่วนที่ไม่เกนิ 10 ล้านบาท  1.10% ต่อปี
ส่วนที่เกนิ 10 ล้านบาท  0.50% ต่อปี

¬เงินฝากประจ�าพิเศษ
• จ่ายผลตอบแทนทุกเดอืน
• เปิดบญัช ีขั้นต�่า 5,000 บาท 
• สูงสดุไม่เกนิ 20 ล้านบาทต่อราย
รบัทันที ร่มไอแบงก์ (มจี�านวนจ�ากดั)
พเิศษ! จองสทิธิ์ภายในงานและเปิดบญัช ีณ สาขาของ
ธนาคารที่ท่านสะดวก ภายในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ
เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี/ เงินฝากสินมัธยะ
ทรัพย์ทวี - บัวหลวงคิดส์ 
• รบัทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ 
 (เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน)

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
คัดสรรหุ้นเด่น...รับดอกเบี้ยรายเดือน
• หุ้นกู้ที่มอีนพุนัธ์แฝง KIKO Equity Linked Note
• พร้อมโอกาสรบัผลตอบแทนสูงสดุ 12% ต่อปี*
 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั

เปิดบัญชีหุ้น/ออมหุ้น/อนุพันธ์ กับบริษัทหลักทรัพย์  
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
• รบัทนัท ีถงุผ้าท�าก�าไร 1 ท่าน/1 ใบ

หุ้นกู้ตลาดรอง (หุ้นกู้ดีดี มีได้ทุกวัน)
• สดุปัง ส�าหรบัลูกค้าใหม่
• รบับตัรก�านลั มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท*

บล. โนมูระ พัฒนสินจ�ากัด (มหาชน)
กองทุน/หุ้น/อนุพันธ์
รบัทันที กระเป๋าสดุชคิ 1 ใบ 
• เมื่อลูกค้าใหม่เปิดบญัช ี2 ประเภทขึ้นไป
• เอกสารครบ
• ลูกค้าใหม่เปิดบญัชหีุ้นคู่กบักองทนุรวม เอกสารครบ  
 รบั NOMURA Canvas Bag 1 ใบ

NOMURA โบรกเกอร์มาตรฐานระดับสากล
• ดูแลพอร์ตด้วยที่ปรกึษาการเงนิและการลงทนุมอือาชพี
• บทวเิคราะห์คณุภาพ การนัตดี้วยรางวลันกัวเิคราะห์ยอด
เยี่ยมหลากหลายด้านจาก IAA 
• ผลติภณัฑ์การลงทนุหลากหลาย ตอบโจทย์ทกุการลงทนุ
• Nomura Group ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
• พร้อมบรกิาร 11 สาขาทั่วประเทศ

¬NOMURA TFEX
• บรกิารตวัแทนสญัญาซื้อขายตราสารอนพุันธ์
• โอกาสเกง็ก�าไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์
• พเิศษ! รบักองทนุ Fund Back เข้าบญัชกีองทนุ  
 เมื่อเปิดบญัชลีงทนุผ่าน SCB EASY App สูงสดุ 30 บาท
• รบักองทนุเปิดไทยพาณชิย์โกลด์ THB เฮดจ์  
 (ชนดิสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) Fund Back  
 มูลค่า 50 บาท เมื่อเปิดบญัชกีองทนุ บลจ.ไทยพาณชิย์ 
 ผ่าน SCB EASY App ส�าเรจ็ 
• รบักองทนุเปิดไทยพาณชิย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF)  
 Fund Back มูลค่า 40 บาท เมื่อเปิดบญัชกีองทนุ  
 บลจ.ไทยพาณชิย์ ผ่าน SCB EASY App ส�าเรจ็ 

ธนาคารกสิกรไทย
KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย) 
• รบัทันที กระเป๋าสะพาย Jansport
 เมื่อเปิดบญัชแีละมยีอดการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 ตั้งแต่ 300,000 บาท 
 หรอือนพุนัธ์ 30 สญัญาขึ้นไป*
K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการภายในงาน  
 ทกุๆ 50,000 บาท
 รบัทันที Voucher Central มูลค่า 100 บาท  
 (สูงสดุ 2,000 บาท/ท่าน)

ธนาคารกรุงไทย
KTAM
• รบัทันที กระบอกน�้าร้อน-เยน็
 เมื่อซื้อกองทนุตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
• รบัทันที กระเป๋าเดนิทางแบบพกพา
 เมื่อซื้อกองทนุตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
• รบัที กระเป๋าเป้ อเนกประสงค์
 เมื่อซื้อกองทนุตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

KTZ
• รบั Gift Voucher Swensen’s E-Card มูลค่า 100 บาท
  เมื่อเปิดบญัชหีุ้นผ่าน Wealth me app.  
 อนมุตัไิวภายใน 30 นาที

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
• รบัดอกเบี้ยสูงสดุ 2% ต่อปี*
• ฟรคี่าธรรมเนยีม  
 รบัทันที M-Coupon 7-Eleven 100

เงินฝาก CIMB BIZ ACCOUNT
• บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 
• อตัราดอกเบี้ยสูงสดุ 0.50% ต่อปี*
• ซื้อสมดุเชค็ 1 เล่ม ฟร ี1 เล่ม

บัญชีเงินฝากประจ�า USDollar
• ดอกเบี้ยสูงสดุ 0.70% ต่อปี
• ออมสั้น 3 เดอืน 0.30% ต่อปี
• ออมกลาง 6 เดอืน 0.50% ต่อปี
• ออมยาว 12 เดอืน 0.70% ต่อปี
• บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์สกลุเงนิตราต่างประเทศ  
(สกลุเดยีวกบับญัชเีงนิฝากประจ�า) และบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์
สกลุเงนิบาทของ ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ณ วนัเปิดบญัชี
• ฝากขั้นต�่าครั้งละ 2,000 US Dollar
• เงนิฝากประจ�า US Dollar ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย 
 เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาฝาก
• บญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนด 
และเงื่อนไขของกฎหมายควบคมุแลกเปลี่ยนเงนิ

ธนาคารกสิกรไทย
K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)
• เงนิฝากทวทีรพัย์ KBank X Blackpink 
• พเิศษรบัฟร!ี กระเป๋าพร้อมสายคล้องมอื  
 KBank X Blackpink 
• เมื่อเปิดบญัช ีตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดอืนขึ้นไป
• ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษ ี24 เดอืน ออมง่าย 
• เริ่มต้น 500 บาทต่อเดอืน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
สลากออมทรัพย์ชุด “เกล็ดดาว” 
• หน่วยละ 5,000 บาท เปิดจอง 3 ล้านหน่วย  
 (แบ่งเป็น 3 หมวดๆ ละ 1 ล้านหน่วย) ระยะเวลาฝาก 2 ปี 
• ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.4% ต่อปี 
• ลุน้รางวลัที่ 1 มลูค่า 1 ล้านบาท จ�านวน 1 รางวลั/หมวด 
และในแต่ละหมวดยงัมรีางวลัที่ 2 รางวลัที่ 3 รางวลัที่ 4 
นอกจากนี้ ยงัมสีทิธิ์ลุน้รางวลัเลขท้าย 3 ตวั เลขสลบัเลขท้าย 3 ตวั 
รางวลัเลขท้าย 2 ตวั และรางวลัเลขสลบัเลขท้าย 2 ตวั
พเิศษ ดอกเบี้ยและเงนิรางวลัจากสลากออมทรพัย์ ธอส.  
จะได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ 
• เปิดบญัชแีละมยีอดเงนิฝากคงเหลอืไม่เกนิ 10 ล้านบาท 
• ได้รบัอตัราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี
• เดอืนใดไม่มกีารถอนจะได้รบัดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝาก
• รบัทันที แมวกวกั Lucky (คละส)ี
  เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝาก กรงุศรตีามเงื่อนไขที่ก�าหนด



เฉพาะชาวหาดใหญเฉพาะชาวหาดใหญพ�เศษ!!พ�เศษ!!

แคปหนาจอ หร�อ แสดงหลักฐานวาคุณรวมเขาฟ�งสัมมนากับเรา

รับ กระเปา MBTV  ไปเลย  จำนวนจำกัด หมดแลวหมดเลยจา

ใหสิทธิ์เฉพาะทานที่สะดวก มารับรางวัลในงาน MONEY EXPO

แสดงหลักฐานและรับของรางวัล ณ บร�เวณเวทีกลาง  14-15 พ.ย. 63 เทานั้น 

เพ�ยงเขาชมสัมมนาแบบสดๆเพ�ยงเขาชมสัมมนาแบบสดๆ

สุเชษฐ สุขแท
รองกรรมการผูจัดการ

บร�ษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด



หาดใหญฮอลล 
ช้ัน 5 

แผนผังแสดงงาน




