“การอยูดีมีความสุข”

10.00 – 20.00 น.

หาดใหญ ฮอลล

เซ็นทรัลเฟสติวัล

หาดใหญ

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

กูซื้อบาน/ซอมบาน

ซื้อประกัน ในงาน

ร�ไฟแนนซบาน แจกจร�งรับจร�ง
ดอกเบี้ย

เดือน

รูผลอนุมัติในงาน

GIFT VOUCHER

,
100
000
iPhone 11 pro

ทองคำแทงหนัก 1 บาท

สุเชษฐ สุขแท

บร�ษทั หลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด

พบกับรูปแบบใหม Hybrid Exhibition

ทำธุรกรรมไดทง
้ั Ofﬂine และ Online บนแพลตฟอรมใหม
www.moneyexpoonline.com

www.moneyexpoonline.com

www.moneyexpo.net

Money Expo

Money_Expo

Money Expo Plus

กู้ซื้อบ้าน/ซ่อมบ้านเก่า/รี ไฟแนนซ์บ้าน

ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

อนุมัติ

ทันทีในงาน

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
สินเชือ่ Home for cash

• อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ 3 ปีแรก 2.59% ต่อปี
• รับทันที กระเป๋าผ้าโฮมโลน

สินเชื่อรี ไฟแนนซ์บ้าน

• อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ 3 ปีแรก 2.59%
รับทันที กระเป๋าผ้าโฮมโลน
(เฉพาะ 10 ท่านแรกต่อวัน)เมือ่ ยืน่ ใบสมัคร
สินเชือ่ บ้านใหม่ บ้านมือสอง สินเชือ่ รีไฟแนนซ์บา้ น
หรือสินเชือ่ อเนกประสงค์

ธนาคารอิสลาม
สินเชื่อที่อยู่อาศัยรี ไฟแนนซ์
มีแต่ ได้

ส�ำหรับไถ่ถอนทีอ่ ยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินอืน่
และสินเชือ่ อืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
• อัตราก�ำไรพิเศษเริม่ ต้น 1.99% ต่อปี นาน 2 ปี
• เลือกช�ำระเฉพาะก�ำไรได้
• ขอสินเชือ่ เพิม่ ได้
• เพิม่ /ลดผูข้ อสินเชือ่ และผูถ้ อื กรรมสิทธิไ์ ด้
• ลดค่างวดการผ่อนช�ำระได้
• ขยายระยะเวลาได้
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• ระยะเวลาผ่อนช�ำระสูงสุด 40 ปี
ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักประกันตามเงือ่ นไข
ของธนาคาร
รับฟรี กล่องอเนกประสงค์
เมือ่ สมัครสินเชือ่ และเอกสารครบตามทีก่ ำ� หนด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้าน ให้กเู้ พือ่ ซือ้ ปลูกสร้าง

ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�ำนอง ซื้อที่ดินเปล่า
ทีเ่ ป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. และกูเ้ พิม่ เพือ่ ปลูก
สร้าง ต่อเติมขยาย หรือซ่อมแซม
• อัตราดอกเบีย้ 2.99% 2 ปีแรก
พิเศษ เตรียมพบกับสินเชือ่ บ้านดอกเบีย้ ต�ำ่
ในช่วง Golden Minute วงเงินมีจำ� นวนจ�ำกัด
จองสิทธิผ์ า่ น Application : GHB ALL
ภายในวันและเวลาทีก่ ำ� หนดเท่านัน้

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชือ
่ บ้านกสิกรไทย)

• พบดอกเบีย้ พิเศษภายในงาน

• อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
• อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี
รับทันที หมอนรองคออุ่นรัก เมื่อสมัครขอสินเชื่อ
ด้วยตนเองพร้อมเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

รับเพิ่ม

• ต่อที่ 1 รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
• ต่อที่ 2 รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 3,000 บาท ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและซื้อประกันชีวิต
คุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด**

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเคหะ

กรณีซอื้ บ้าน หรือคอนโดมิเนียมใหม่ Re Finance
• อัตราดอกเบีย้
• 2.5% นาน 3 ปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียม 1.ค่านิตกิ รรมสัญญา
2.ค่าบริการสินเชือ่ (กรณีทำ� ประกัน)

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์

ส�ำหรับลูกค้ากูส้ นิ เชือ่ เพือ่ ซือ้ บ้านใหม่
บ้านมือสอง ปลูกสร้างบ้าน*
• ผ่อนนาน 30 ปี รับฟรี! ร่มเล็ก จ�ำนวน 16 นิว้
• เมือ่ อนุมตั แิ ละเบิกจ่าย 3 ล้านบาทขึน้ ไป
(ส�ำหรับสินเชือ่ บ้าน)
• เมือ่ อนุมตั แิ ละเบิกจ่าย 2 ล้านบาทขึน้ ไป
(ส�ำหรับสินเชือ่ บ้านคือเงิน)
• รับทันที เครือ่ งฟอกอากาศในรถ SHARP
ส�ำหรับลูกค้าทีส่ มัครสินเชือ่ และยืน่ เอกสารครบ
จ�ำนวน 50 ท่านแรกต่อวัน

ส¬ ินเชื่อบ้านรี ไฟแนนซ์

• อัตราดอกเบีย้ พิเศษ เริม่ ต้นคงที่ 1.88% นาน 2 ปี
• วงเงินสูงสุด 110%
• ฟรีคา่ ธรรมเนียมการยืน่ กู้
• ผ่อนต�ำ่ ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน ในช่วงปีที่ 1-2

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง

ต่อที่ 1 รับ อัตราดอกเบีย้ พิเศษ*
เมือ่ ลงทะเบียนจองสิทธิภ์ ายในงาน
ต่อที่ 2 รับฟรี หมอนรองคอ 1 ใบ
เมือ่ สมัครพร้อมเอกสารประกอบ
อย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

*ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด

ทีด่ นิ – บ้าน

คอนโดฯมือสอง
ราคาลดกระหน�ำ่
ธนาคารไทยพาณิชย์

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำ� เลเด่น
หลากหลายประเภทในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
มาจ�ำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ต่อปี
นานสูงสุดถึง 60 เดือน หรือยื่นกู้กับสินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 4 ปี (เฉพาะรายการทรัพย์
ที่ธนาคารถือครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) และสามารถ
กู้เพื่อต่อเติม ซ่อมแซม หรือซื้ออุปกรณ์
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3
คงที่ 2.80% ต่อปี เป็นต้น

• ผ่อนเท่าเดิม กูเ้ พิม่ ได้ ชีวติ เบาขึน้
• อนุมตั งิ า่ ย ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี
• ฟรีคา่ ประเมินบ้าน

ธนาคารกสิกรไทย

• อยากได้เงินก้อน
• สินเชือ่ ไทยพาณิชย์พร้อมดูแล
รูผ้ ลอนุมตั ไิ ว • ผ่อนสบาย • ได้วงเงินสูง
• ฟรี! ค่าประเมินบ้าน*
• ฟรี! ค่าจดจ�ำนอง

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด)

สินเชื่อบ้านคือเงิน

50 %

K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)
• ทรัพย์ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 50%
• เสนอซื้อและวางเงินเพียงครึ่งเดียวรับของสมนาคุณ
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนตามที่จ่ายจริง

ธนาคารกรุงเทพ

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

สินเชื่อเงินสดทันใจ
ธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ย 0% 30 วัน

Xpress Loan
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบี้ยต�่ำสุด 0.70% ต่อเดือน
¬Xpress Cash

(สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
• อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด
¬KBank Credit Card

(บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย)
บัตร PTT Blue Credit Card

• รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
• ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรกปีถดั ไป
ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 12 ครั้งต่อปี
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิต SCB BEYOND

• รับฟรี!! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 26 นิ้ว
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไปภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร
¬บัตรเครดิต SCB ULTRA PLATINUM

SCB FAMILY PLUS /
SCB JCB PLATINUM /
SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM /
SCB TOYOTA PLATINUM
• รับฟรี!! กระเป๋า ELLE Overnight Bag
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัตบิ ัตร
(เฉพาะบัตรเครดิต SCB UP2ME รวมช่องทาง
การขอผ่าน Website ของธนาคารไทยพาณิชย์)

บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ�ำกัด
คลินิกแก้หนี้ by SAM

เป็นหนี้เสียสารพัดบัตรก็ Happy แค่ปรึกษาคลินิก
แก้หนี้ by SAM ช่วยคุณรวมหนี้ทุกที่..ไว้ท่เี ดียว
• ผ่อนสูงสุดนาน 10 ปี
• พร้อมรับดอกเบี้ยถูกสุด 4-7% ต่อปี
• สมัครได้ไม่ยุ่งยาก รับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้

ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร
และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ ไม่มีหลักประกัน

• อายุไม่เกิน 65 ปี ที่มีรายได้
• เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคล
ที่ไม่มีหลักประกัน
• เป็น NPL ก่อน 1 ก.ค. 63*
• หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย

สินเชือ่ บุคคลเพอร์ซนั นัลแคช / #คนมีเครดิต

• อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญา 12 เดือน
ส�ำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจ�ำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ
เพียงยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมส�ำเนาบัตรประชาชน

สินเชือ่ บุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

• อัตราดอกเบี้ย 5.55% นาน 5 รอบบัญชีแรก
• สะดวก เบิกถอนวงเงินสินเชื่อผ่านแอป
CIMB Thai Digital Banking
• อนุมตั สิ นิ เชือ่ เบือ้ งต้น รับทันที หมอนดอกไม้ 1 ใบ

¬ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ DSE ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
• อนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น
• รับทันที ที่นอนปิกนิก
• เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
หรือวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

¬สนิ เชือ่ อเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%
รับทันที กระเป๋าผ้าโฮมโลนเมื่อยื่นใบสมัคร
สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
หรือสินเชื่ออเนกประสงค์

ธนาคารซิตี้แบงก์
PL Special pricing

• รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Black Supreme 26 นิว้
เมื่อสมัครและได้รบั อนุมัติ
• โปรแกรม อิสระ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต�่ำสุด 7.99%
โดยมีจ�ำนวนงวด (ระยะเวลาผ่อน) ให้เลือก 4 แบบ
คือแบบ 24 เดือน หรือ 36 เดือน หรือ 48 เดือน
หรือ 60 เดือน เท่านั้น
• ส�ำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัตวิ งเงินสินเชื่อตั้งแต่
150,000 บาท ขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ
วันงานเท่านั้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

ให้บริการสินเชื่อบุคคลโดย บริษัท เทสโก้ โลตัส
มันนี่ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
• สมัคร และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 6,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 45 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ
ฟรี กระเป๋าเดินทางซีเซล 20 นิ้ว

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
รับทันที กระเป๋าพาสเทล

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

บัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่)
• รับบัตรก�ำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท

สินเชื่อรถ
ผ่อนสบาย

ดอกเบี้ย

0.19
%
ต่อเดือน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
¬กรุงศรี ออโต้

คาร์ ฟอร์ แคช
• รับฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ เมื่อเช็กวงเงินและดอกเบี้ย
• รับฟรี แก้วน�้ำซิลิโคนพับได้
เมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้วภายในที่ก�ำหนด
• รับเพิ่ม รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง Vintage
รถบ้าน

• รับฟรี ตุ๊กตาหมี
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชือ่ รถยนต์ ซี ไอเอ็มบี ไทย ออโต้แคช
จาก บริษทั ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จ�ำกัด
• พิเศษอัตราดอกเบีย้ เริม่ ต้น 0.19%
ต่อเดือนหรือ 2.28% ต่อปี*
• รับฟรีตกุ๊ ตา Octo

ส¬ นิ เชือ่ เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์

• ดอกเบีย้ เริม่ ต้น 0.88% • วงเงินอนุมตั สิ งู อนุมตั ไิ ว
• ไม่ตอ้ งมีผคู้ ำ�้ ประกัน
• เอกสารครบ รับเงินภายใน 1 ชัว่ โมง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ส¬ นิ เชือ่ รถคือเงิน

• รูผ้ ลอนุมตั ไิ ว • ผ่อนสบาย • ได้วงเงินสูง
• เปลีย่ นรถเป็นเงินก้อน
• ผ่อนสบาย 84 เดือน
¬ สินเชือ่ รถยนต์
• รับฟรี! หมอนผ้าห่ม SCB จ�ำนวน 1 ใบ มูลค่า 350 บาท
เมือ่ สมัคร พร้อมแสดงบัตรประชาชน และ ลงนาม
ในสัญญาเช่าซือ้ ภายในงานเท่านัน้
• รถใหม่ รถเก่า เป็นเจ้าของได้ดงั ใจ
• ผ่อนสบาย 84 เดือน*

ซืGift้อVoucher
ประกั100,000
นในงาน
รั
บ
ฟรี
บาท, iPhone 11 Pro
บมจ.ไทยประกันชีวิต

ธนาคารกรุงเทพ

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน

โดย บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
• Be ToGether ประกันชีวิตที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง
• รับ บัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ประกันชีวติ
เบีย้ ประกัน

2,000,000 บาทขึน้ ไป
1,000,000 บาทขึน้ ไป
500,000 บาทขึน้ ไป
300,000 บาทขึน้ ไป
100,000 บาทขึน้ ไป
			
50,000 บาทขึน้ ไป
30,000 บาทขึน้ ไป
20,000 บาทขึน้ ไป
* เงื่อนไขตามที่ก�ำหนด

รับ

Gift Voucher มูลค่า 150,000 บาท
Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท
Gift Voucher มูลค่า 25,000 บาท
Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท
Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท +
กระเป๋าเดินทางล้อลาก 20"
กระเป๋าเดินทางล้อลาก 20″
หมอนหัวใจ
กระบอกน�ำ้ เก็บอุณหภูมิ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

¬ประกันภัย
โดย บมจ.ไทยประกันชีวติ และ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ *
• รับทันที* กระเป๋าช้อปปิ้งสีด�ำ,
กระเป๋าล้อลากผ้าสีเทา 22” ตามเบี้ยประกันที่ก�ำหนด
• รับทันที หมอนไลน์กรุงศรี Richy เมือ่ ช�ำระเบีย้ ประกันรายปี
กรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8 12,000 บาท ขึ้นไป
• รับทันที กระเป๋าผ้าสุขภาพดีเมือ่ ช�ำระเบีย้ ประกันภัยส�ำเร็จรูป
ของ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย 1,499 บาท ขึน้ ไป
• รับทันที กล่องเครื่องมือเมื่อช�ำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์
โปรโมชัน่ พิเศษ!!!!! เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันสูงสุด
ในแต่ละวัน (1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์)
รับเพิม่ ทองค�ำแท่งหนัก 2 บาท 1 รางวัล (รวม 3 รางวัล)
* เงื่อนไขตามที่ก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

¬ประกันชีวต
ิ
ต่อที่ 1 : ซื้อปั๊ป รับเลย กระเป๋าใส่ iPad
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยช�ำระค่าเบี้ยประกัน
แบบรายปี ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป*
ต่อที่ 2 : เลือกรับเงินคืน หรือบัตรก�ำนัล เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์
ประกันใหม่ทเี่ ข้าร่วมรายการ ส�ำหรับการช�ำระค่าเบีย้ ประกันปีแรก*
ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดือน
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันใหม่ท่เี ข้าร่วมรายการ และช�ำระ
ค่าเบี้ยประกันปีแรก โดยช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB*
ต่อที่ 4 : รับเอกสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต SCB FIRST
หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันใหม่
ที่เข้าร่วมรายการ ค่าเบี้ยประกันรายปี*
ต่อที่ 5 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%**

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า

¬คาราวานตรวจสุขภาพ
• กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงานไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเบี้ย
รับทันที ถุงผ้ารักษ์โลก และกระบอกน�ำ้ สุญญากาศ
บอกอุณหภูมิ
• เบีย้ ประกัน 20,000 - 99,999 บาท รับ กระเป๋าเป้สะพายหลัง
• เบีย้ ประกัน100,000 - 999,999 บาท รับ กระเป๋าล้อลาก 24 นิว้
• เบีย้ ประกัน 1,000,000 บาท รับ กระเป๋าล้อลาก 28 นิว้

บ.ซิกน่า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
เมือ่ ซือ้ แผนประกันสุขภาพมิตใิ หม่ซเู ปอร์แพลนโรคร้ายไม่กลัว
(มะเร็ง เนือ้ งอก ซีสต์) รับ เครดิตเงินคืน 10% ของค่าเบีย้ ปีแรก
หลังถือความคุ้มครองแล้ว 90 วัน

¬ประกันชีวติ

¬Gain1st ประกันทีด
่ ี ชีวติ มีแต่ได้
โดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
• รับ บัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

¬ประกันวินาศภัย
• PA 1st ประกันภัยครบวงจร
รับประกันชีวติ โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท
* เงื่อนไขตามที่ก�ำหนด

ธนาคารกรุงไทย
¬ประกันภัย
• สิทธิพิเศษ เพียงซื้อประกันทุกประเภท
จากทิพยประกันภัยภายในงาน
รับฟรี ชุดกล่องอเนกประสงค์
• เมือ่ ลูกค้าซือ้ ประกันภัย กรุงไทย สุขภาพสุขใจ จากกรุงไทย
พานิชประกันภัย และสุขภาพสุขใจ พลัส ภายในงาน
รับฟรี กระบอกน�้ำเก็บอุณหภูมิ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พบกับประกันภัยหลากหลายประเภท

อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัย
สุขภาพ
• รับส่วนลดพิเศษ! เมื่อท�ำประกันภัยภายในงาน
พร้อมรับฟรีทนั ที กระติกน�้ำ Zojirushi, Travel Set 3 ชิ้น
หรือกล่องอเนกประสงค์* หรือกระเป๋าคาดเอว
• หรือผ่อนช�ำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน
(ส�ำหรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพ
ที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)*

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
¬ผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ ควบการลงทุน
โดย บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

• Unit Linked Regular Premium Easy
รับ หมอนรองคอ FWD, กระเป๋าผ้า FWD,
กระเป๋าเดินทาง FWD,ร่มกอล์ฟ FWD
ตามเบี้ยประกันที่ก�ำหนด

• Unit Linked Single Premium
รับ หมอนรองคอ FWD,กระเป๋าผ้า FWD,
กระเป๋าเดินทาง FWD, ร่มกอล์ฟ FWD
ตามเบี้ยประกันที่ก�ำหนด

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Bancassurance

(ประกันชีวติ และทรัพย์สนิ กสิกรไทย)
ประกันชีวติ และสุขภาพ ป่วยหายห่วง
• จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเฉลี่ย 13 บาท/วัน
• ค่าห้องเพิ่มจากวงเงินรักษา
• ครอบคลุมโรคร้ายแรง และโควิด-19

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
ผลิตภัณฑ์ประกัน

พิเศษ เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์อาคเนย์ตามเงือ่ นไข
รับบัตรก�ำนัลบิก๊ ซีสงู สุดถึง 1,500 บาท*

พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย

• ลดหย่อนภาษีสบายกระเป๋ากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ
จากอาคเนย์ด้วยผลตอบแทนสูงสุดถึง 300%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย*
• เพิ่มเกราะป้องกันด้วยผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
ที่พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้คณ
ุ ในยามเจ็บป่วย
• คุม้ ครองให้อนุ่ ใจกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์และ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีใ่ ห้ความคุม้ ครองและดูแลได้ครอบคลุมตรงใจคุณ

บริษัท เอไอเอ จ�ำกัด
เบีย้ ประกันภัย

รับ

500,000 บาท
			
			
			
250,000 – 499,999 บาท
			
			
			
			
100,000 – 249,999 บาท
			
			
			
50,000 – 99,999 บาท
			
			
			
30,000 – 49,999 บาท
			
29,999 บาท และ
กรมธรรม์อบุ ตั เิ หตุ*

Garmin Instinct 1 เครื่อง
+ Central Gift Card
(มูลค่า 5,000 บาท)
+ เสือ้ Tottenham Hotspur 1 ตัว
Garmin Forerunner 235 1 เครือ่ ง
+ Central Gift Card
(มูลค่า 3,000 บาท)
+ เสือ้ Tottenham Hotspur 1 ตัว
+ กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ
Garmin Vivosmart 4 1 เครื่อง
+ Central Gift Card
(มูลค่า 1,000 บาท)
+ กระเป๋า AIA 1 ใบ
นาฬิกาดิจิตอล AIA 1 เครื่อง
+ Central Gift Card
(มูลค่า 1,000 บาท)
+ เป้ AIA 1 ใบ
ร่ม Tottenham Hotspur 1 คัน
+ ตุ๊กตาหมี 1 ตัว
กระเป๋า AIA 1 ใบ

ธนาคารอิสลาม
ประกันตะกาฟุล

บมจ.ไทยประกันชีวิต
• สมัครตะกาฟุลแบบยะซาร์ 15/8 ตะฮ์ซนี 20/20
หรือ อามานี 90/20 รับบัตรของขวัญ สูงสุดมูลค่า 700 บาท
บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
• รับกระเป๋ากีฬา 1 ใบ
สมัครสัญญาตะกาฟุลผลิตภัณฑ์ : ตะกาฟุลเซฟวิ่ง 10/4,
ตะกาฟุลยะซาร์ 15/8, ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15
ตะกาฟุลตลอดชีพ 95/20, สัญญาเพิ่มเติม Elite Health
• บัตรก�ำนัลมูลค่า 500 บาท
สมัครสัญญาตะกาฟุล ขั้นต�่ำ 10,000 บาท
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทุก 100,000 บาท

ตะกาฟุลอุบตั เิ หตุ/อัคคีภยั

เมืองไทยประกันภัย
สมัครสมาชิกตะกาฟุล ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ
ช�ำระเงินผ่านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะ 5 ท่าน
แรก รับ Gift Voucher ฟรี มูลค่า 200 บาท
อาคเนย์ ตะกาฟุล
สมัครท�ำสัญญาอาคเนย์ตะกาฟุล รับของสมนาคุณ ดังนี้
• เงินสมทบอาคเนย์ตะกาฟุลครบ 1,000 บาท
รับ กระบอกแก้วฟางข้าว
• เงินสมทบอาคเนย์ตะกาฟุลครบ 3,000 บาทขึ้นไป
รับ กล่องข้าว 2 ชั้น

สินเชือเอสเอ็มอี

ดอกเบี้ย 3% 2 ปี

ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

¬สน
ิ เชือ่ จ่ายดีทวีคณ
ู
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชือ่ ธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

¬สน
ิ เชือ่ เพือ่ ช�ำระภาษีกรมสรรพากร
• วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้�ำ
• ประกันเพิ่ม ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชือ่ ธุรกิจ 10 s-Curve
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนอนสูงสุด 10 ปี

¬สน
ิ เชือ่ Robotic and Automation
• 80% ของเงินลงทุน
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
¬สน
ิ เชือ่ บัญชีเดียว
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

¬สน
ิ เชือ่ ธุรกิจเกษตรแปรรูป
• วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

¬สน
ิ เชือ่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี

สินเชือ่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชือ่ รักกันยาวๆ
•
•
•
•
•

วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ปลอดต้น 12 เดือน
พิเศษ อาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
วงเงินสินเชือ่ ธุรกิจ 2.00-4.99 ล้านบาท รับ ร่มน้องวายุ
วงเงินสินเชือ่ ธุรกิจ 5 ล้านบาท ขึน้ ไป รับ กระเป๋าเดินทาง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สินเชือ่ รายเล็ก Extra Cash

• สำ�หรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
• กู้ได้ทั้ง SMEs บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
• วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท
• คิดดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่ใน 2 ปีแรก
• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้�ำประกัน

สินเชือ่ SMART SMEs

• สำ�หรับผู้ประกอบการทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• เปิดโอกาส Refinance
• วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้นาน 10 ปี
• ใช้ได้ท้งั หลักทรัพย์และ บสย. ค�้ำประกัน
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย : Exim Bank
สำ�หรับ SMEs ไม่มีหลักประกันต้องการเริ่มต้นส่งออก

สินเชือ่ ส่งออกเพิม่ สุข (EXIM Happier Credit)
• อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปีในปีแรก
• วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
• อนุมัติภายใน 7 วันทำ�การ

สินเชือ่ ส่งออกเพิม่ ค่า

* อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปีในปีแรก
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาท

บริการประกันส่งออก SMEs for Small Biz

• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท
• คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
• คุม้ ครองความเสีย่ งกรณีผซู้ อ้ื ล้มละลาย ผูซ้ อ้ื ไม่ชำ�ระเงิน
เกิดสงครามปฏิวัติรัฐประหารในประเทศผู้ซื้อ
หรือมีการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ ห้ามนำ�เข้าสินค้า
• คุ้มครอง 70% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
• ให้การรับประกันกว่า 133 ประเทศทั่วโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์
SSME

• สินเชื่อธุรกิจรายย่อยแบบมีหลักประกัน / สินเชื่อธุรกิจ
รายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน
• สินเชือ่ ธุรกิจเติบโต วงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน
• สินเชื่อธุรกิจคือเงิน My Business My Cash
• อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ 1.99% ต่อปี
เป็นระยะเวลา 3 เดือนแรก
• ยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน
รับฟรี ! ร่มพับลายจุด จำ�นวน 1 ชิ้น (20 ท่านแรก/วัน)
เมื่อสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อยทั้งแบบมีหลักประกัน
และไม่มีหลักประกันภายในงานเท่านั้น D3

ธนาคารอิสลาม
¬สน
ิ เชือ่ ibank Small SMEs
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ
• บุคคล หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
ยกเว้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามเกณฑ์ทธ่ี นาคารกำ�หนด
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
รับฟรี! หมอนผ้าห่ม สมัครสินเชือ่ และเอกสารครบตามทีก่ ำ�หนด
*ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อและรับของที่ระลึก
เป็นไปตามที่ธนาคาร

ธนาคารออมสิน

สินเชือ่ เอ็กซิมเพือ่ ผูส้ ง่ ออกทางอ้อม

สินเชือ่ GSB D-VERs

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชือ่ GSB Startup No.1

• สำ�หรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก
• *อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ในปีแรก

K SME สินเชือ่ ธุรกิจ

• เพียงลูกค้ากรอกใบสมัครขอสินเชือ่ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ�หนด
พร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วนรับของรางวัลตามรายละเอียดด้านล่าง

วงเงินที่ขอ

ไม่เกิน 10 ล้าน
10 ล้าน ขึน้ ไป

ของที่ระลึก

(0-9,999,999) สมุด A5
กระเป๋า Lunch Bag

เปิดโลกดิจิทัล
ท�ำธุรกรรม ทุกที่ ทุกเวลา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บ¬ ริการทางอิเล็กทรอนิกส์
• รับทันที สมุดกรุงศรี

•
•
•
•

ดอกเบี้ย 3.99% นาน 1 ปี
วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
ระยะเวลา ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี"

•
•
•
•
•
•

"ทำ�ประกัน : ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.07%
ไม่ทำ�ประกัน : เดือนที่ 1-6 ดอกเบี้ย 1.07%"
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลากู้ ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี"
ผ่อนล้านละ 1,700 บาท
ลงทะเบียนภายในงาน รับของสมนาคุณทันที

ธนาคารกรุงไทย
สมัครบัตรเดบิตใหม่ หรือ อัปเกรดบัตร
• 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

• เมือ่ ลงทะเบียน KMA ภายในงาน (ลูกค้าใหม่) พร้อมทำ�
ธุรกรรมผ่าน KMA 1 ครัง้ ภายในงาน (ถอน / โอน / จ่าย)

ธนาคารกรุงเทพ

• พร้อมรับสิทธิ์ ลุน้ รับ Samsung Galaxy Fit
และของรางวัลอืน่ ๆ
• Krungsri GIFT แลกของกำ�นัลพิเศษภายในงาน
• Shoppee e-Voucher มูลค่า 40 บาท

พิเศษ เมื่อสมัครใช้โมบายล์แบงกิ้ง
• รับฟรี Rewards เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท

Krungsri GIFT

**** ฉลองครบรอบ 75 ปีกรุงศรี

สมัครธุรกรรมทางการเงินทีบ่ ธู กรุงศรี
รับสิทธิส์ แกนซือ้ ชุด Mask & Alcohol Gel น้องกล้วย
ในราคาพิเศษ

ดิจทิ ลั แบงกิง้

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพเี อ็น แรบบิท ศิรริ าช
• เมื่อ สมัครบัตรพร้อมชำ�ระค่าธรรมเนียม
รับ ชุด ECO Bottle1 เล่ม (ของมีจำ�นวนจำ�กัด)

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพเี อ็น มาสเตอร์การ์ด
• ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

ลงทุนหุ้น กองทุน สร้างเงินล้าน
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย

เมื่อลงทุนในกองทุนเปิด-RMF / SSF ภายในงาน
ฟรี กระเป๋า Carnival Bag (1 ใบ/ท่าน)

• หุ้นกู้ท่มี ีอนุพันธ์แฝง KIKO Equity Linked Note
• พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 12% ต่อปี*
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

กองทุนรวม

• บริการแนะน�ำเปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์
• รับ Bualuang ECO Bag 1 ใบ มูลค่า 200 บาท

เมือ่ เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กบั บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ภายในงาน และใช้บญ
ั ชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็น
บัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ให้บริการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด

กองทุนรวม

รับทันที รับบัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท

เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิทกุ ๆ 50,000 บาท ในกองทุน
KFHAPPY-A, KFGOOD, KFSUPER, PHATRA SG-AA Light,
PHATRA SG-AA, PHATRA SG-AA Extra

หลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• รับทันที กระเป๋า Krungsri Securities
เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
• รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รบั อนุมัติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สถานีเรียนรู้การลงทุน

ที่จะท�ำให้เรื่องเงิน เรื่องลงทุนด้วยความเข้าใจเป็นเรื่องง่ายๆ
ที่ใครๆ ก็ท�ำได้ มีเงินน้อย แค่ 100 บาทก็ลงทุนได้

คัดสรรหุ้นเด่น...รับดอกเบี้ยรายเดือน

เปิดบัญชีหุ้น/ออมหุ้น/อนุพันธ์ กับบริษัทหลักทรัพย์
ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• รับทันที ถุงผ้าท�ำก�ำไร 1 ท่าน/1 ใบ

หุ้นกู้ตลาดรอง (หุ้นกู้ดีดี มี ได้ทุกวัน)
• สุดปัง ส�ำหรับลูกค้าใหม่
• รับบัตรก�ำนัล มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท*

บล. โนมูระ พัฒนสินจ�ำกัด (มหาชน)
กองทุน/หุ้น/อนุพันธ์

รับทันที กระเป๋าสุดชิค 1 ใบ

• เมื่อลูกค้าใหม่เปิดบัญชี 2 ประเภทขึ้นไป
• เอกสารครบ
• ลูกค้าใหม่เปิดบัญชีหุ้นคู่กบั กองทุนรวม เอกสารครบ
รับ NOMURA Canvas Bag 1 ใบ

NOMURA โบรกเกอร์มาตรฐานระดับสากล

• ดูแลพอร์ตด้วยที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ
• บทวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ การันตีด้วยรางวัลนักวิเคราะห์ยอด
เยี่ยมหลากหลายด้านจาก IAA
• ผลิตภัณฑ์การลงทุนหลากหลาย ตอบโจทย์ทกุ การลงทุน
• Nomura Group ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
• พร้อมบริการ 11 สาขาทั่วประเทศ
¬NOMURA TFEX
• บริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์
• โอกาสเก็งก�ำไรได้ท้งั ในตลาดขาขึ้นและขาลง

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2%
ธนาคารอิสลาม

เงินฝากออมทรัพย์ ibank Step

• จ่ายผลตอบแทนทุกสิน้ เดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกปี
• ฝากขั้นต�่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่จ�ำกัด
• ถอนได้ 3 ครั้งต่อเดือน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
จ�ำนวนเงินฝาก (หน่วย : บาท)		 อัตราผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั
ส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		 1.10% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท		 0.50% ต่อปี

¬เงินฝากประจ�ำพิเศษ
• จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
• เปิดบัญชี ขั้นต�่ำ 5,000 บาท
• สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
รับทันที ร่มไอแบงก์ (มีจ�ำนวนจ�ำกัด)
พิเศษ! จองสิทธิ์ภายในงานและเปิดบัญชี ณ สาขาของ
ธนาคารที่ท่านสะดวก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี/ เงินฝากสินมัธยะ
ทรัพย์ทวี - บัวหลวงคิดส์
• รับทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

(เมือ่ เปิดบัญชีเงินฝากตัง้ แต่ 2,000 บาทขึน้ ไป ภายในงาน)

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย

เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซี ไอเอ็มบี ไทย
• รับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี*
• ฟรีค่าธรรมเนียม
รับทันที M-Coupon 7-Eleven 100

เงินฝาก CIMB BIZ ACCOUNT
• บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.50% ต่อปี*
• ซื้อสมุดเช็ค 1 เล่ม ฟรี 1 เล่ม

บัญชีเงินฝากประจ�ำ USDollar

• ดอกเบี้ยสูงสุด 0.70% ต่อปี
• ออมสั้น 3 เดือน 0.30% ต่อปี
• ออมกลาง 6 เดือน 0.50% ต่อปี
• ออมยาว 12 เดือน 0.70% ต่อปี
• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ
(สกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากประจ�ำ) และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สกุลเงินบาทของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ณ วันเปิดบัญชี
• ฝากขั้นต�่ำครั้งละ 2,000 US Dollar
• เงินฝากประจ�ำ US Dollar ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย
เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาฝาก
• บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขของกฎหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์

• พิเศษ! รับกองทุน Fund Back เข้าบัญชีกองทุน

เมื่อเปิดบัญชีลงทุนผ่าน SCB EASY App สูงสุด 30 บาท
• รับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) Fund Back
มูลค่า 50 บาท เมื่อเปิดบัญชีกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
ผ่าน SCB EASY App ส�ำเร็จ
• รับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF)
Fund Back มูลค่า 40 บาท เมื่อเปิดบัญชีกองทุน
บลจ.ไทยพาณิชย์ ผ่าน SCB EASY App ส�ำเร็จ

ธนาคารกสิกรไทย

KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)
• รับทันที กระเป๋าสะพาย Jansport

เมื่อเปิดบัญชีและมียอดการซื้อขายหลักทรัพย์
ตั้งแต่ 300,000 บาท
หรืออนุพันธ์ 30 สัญญาขึ้นไป*

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทุนในกองทุนทีร่ ว่ มรายการภายในงาน
ทุกๆ 50,000 บาท
รับทันที Voucher Central มูลค่า 100 บาท
(สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน)

ธนาคารกรุงไทย
KTAM

• รับทันที กระบอกน�้ำร้อน-เย็น

เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

• รับทันที กระเป๋าเดินทางแบบพกพา

เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

• รับที กระเป๋าเป้ อเนกประสงค์

เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

KTZ

• รับ Gift Voucher Swensen’s E-Card มูลค่า 100 บาท
เมื่อเปิดบัญชีหุ้นผ่าน Wealth me app.
อนุมัติไวภายใน 30 นาที

ธนาคารกสิกรไทย

K-Deposit (บริการเงินฝากกสิกรไทย)

• เงินฝากทวีทรัพย์ KBank X Blackpink
• พิเศษรับฟรี! กระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ
KBank X Blackpink
• เมื่อเปิดบัญชี ตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
• ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี 24 เดือน ออมง่าย
• เริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
สลากออมทรัพย์ชุด “เกล็ดดาว”

• หน่วยละ 5,000 บาท เปิดจอง 3 ล้านหน่วย
(แบ่งเป็น 3 หมวดๆ ละ 1 ล้านหน่วย) ระยะเวลาฝาก 2 ปี
• ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.4% ต่อปี
• ลุน้ รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท จ�ำนวน 1 รางวัล/หมวด
และในแต่ละหมวดยังมีรางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4
นอกจากนี้ ยังมีสทิ ธิล์ นุ้ รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขสลับเลขท้าย 3 ตัว
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลเลขสลับเลขท้าย 2 ตัว
พิเศษ ดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากสลากออมทรัพย์ ธอส.
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ

• เปิดบัญชีและมียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท
• ได้รบั อัตราดอกเบีย้ 0.85% ต่อปี
• เดือนใดไม่มกี ารถอนจะได้รบั ดอกเบีย้ บวกเพิม่ 0.25% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝาก

• รับทันที แมวกวัก Lucky (คละสี)

		เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก กรุงศรีตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

สุเชษฐ สุขแท

รองกรรมการผูจ ดั การ

บร�ษทั หลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด

ดใหญ
พ�เศษ!! เฉพาะชาวหาดใหญ
เพ�ยงเขาชมสัมมนาแบบสดๆ

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

แผนผังแสดงงาน

หาดใหญฮอลล

ชัน
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