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ลดหยอนภาษี



สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั/มอืสอง 
ปลูกสร้างบ้าน/Refinance 
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ เริ่มต้นคงที่ 1.88%  
นาน 2 ปี
• วงเงนิสูงสดุ 110% 
• ฟรคี่าธรรมเนยีมการยื่นกู้
• ผ่อนต�่าล้านละ 2,500 บาทต่อเดอืน  
ในช่วงปีที่ 1-2

ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
• อตัราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดอืนแรก
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั 50%
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี 
รับทันที หมอนรองคออุ่นรกั เมื่อสมคัร 
ขอสนิเชื่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารครบถ้วน
เท่านั้น
รับเพิ่ม
• ต่อที ่1 รบั กระเป๋าเดนิทาง Bear Friends 24” 
ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกู ้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
• ต่อที่ 2 รบั บตัรก�านลัเซน็ทรลั  
มูลค่า 5,000 บาท ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้  
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและซื้อประกนัชวีติ
คุ้มครองสนิเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด**  

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 

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

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อเคหะ 
กรณซีื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเตมิ ซ่อมแซม 
ไถ่ถอน จ�านองหรอื Re Finance
• อตัราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
• นาน 3 ปี

ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan 
(สินเช่ือบ้านกสิกรไทย)
• พบดอกเบี้ยพเิศษภายในงาน

รีไฟแนนซ์บ้าน

เงินฝาก
• รับทันที แมวกวกั Lucky (คละส)ี
 เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากกรงุศร ี 
 ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

Kept by Krungsri : สมัคร App ส�าเร็จ 
•	 รับทันท ีกระเป๋า Kept 
 เมื่อโอนเงนิเข้าขั้นต�่า 1,000 บาท ภายใน 7 วนั  
 หลงัสมคัร Kept ส�าเรจ็ภายในงาน
•	 รับเพิ่ม	โค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท

เงินฝากดอกเบี้ยดีส่งท้ายปี
3.52% ไม่เสียภาษี

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

 พิเศษในงานเท่านั้น
• กด like & Share Facebook /  
 Download แอป กอช. รบัทนัท ีพดั กอช.
• สมคัรสมาชกิ กอช.  
 หรอื ส่งเงนิสะสมตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป 
 รบัทนัท ีเสื้อยดื กอช. 
• สมคัรสมาชกิ กอช.  
 หรอื ส่งเงนิออมสะสมครบ 13,200 บาท 
 รบัทนัท ีกระเป๋าผ้าเดนิทางพบัได้

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107 
• ระยะเวลาฝาก 107 วนั อตัราดอกเบี้ยแบบขั้นบนัได 
วนัที่ 1-45 = 1.00% ต่อปี วนัที่ 46- 88 = 2.00% 
ต่อปี และ วนัที่ 89-107 = 10.00% ต่อปี  
ดอกเบี้ยเทยีบเท่าเงนิฝากประจ�า 3.52% ต่อปี 
(อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยสทุธ ิ3.00% ต่อปี   
โดยดอกเบี้ยยกเว้นภาษ ีรบัฝากเฉพาะบคุคลธรรมดา 
อายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดได้คนละ 1 บญัช ี 
เปิดบญัชขีั้นต�่า 10,000 บาท ฝากสูงสดุไม่เกนิ 
รายละ 500,000 บาท ถอนหรอืปิดบญัชกี่อนฝาก
ครบ 107 วนั นบัตั้งแต่วนัที่ฝากจะได้รบัดอกเบี้ย 
ในอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากตามระยะเวลาที่ฝากจรงิ

ธนาคารออมสิน 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กองทุนการออมแห่งชาติ : กอช.

กู้ซื้อ/ซ่อมแซม-ต่อเติม

ดอกเบี้ย  0%  
ที่นี่ที่เดียว 
ในงาน
เท่าน้ัน



AD



KLeasing  
(สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
• อตัราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
• ส�าหรบัลูกค้าที่ที่ได้รบัการอนมุตัเิบื้องต้น  
(Pre-Screen) ภายในงาน 
• รบัของสมนาคณุเพิ่มเตมิ

ธนาคารกสิกรไทย

กู้ซื้อรถใหม่
ผ่อนสบาย

ลงทุนหุ้น ทอง กองทุน
สร้างเงินล้าน & ประหยัดภาษี

กองทุนรวม
 เมื่อลงทนุในกองทนุเปิด-RMF / SSF ภายในงาน
ฟร ีกระเป๋า Gadget Bag (1 ใบ/ท่าน) 
หรอื รบัเพิ่ม หมอนรองคอ 1 ใบ 
เมื่อลงทนุในกองทนุ RMF / SSF รวมกนั 
ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 

บรกิารแนะน�าเปิดบัญช ี
ซือ้ขายหลกัทรพัย์
• รบั Bualuang ECO Bag 1 ใบ มลูค่า 200 บาท 
เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบั บมจ.หลกัทรพัย์ 
บวัหลวงภายในงาน และใช้บญัชเีงนิฝาก 
ของธนาคารกรงุเทพ เพื่อเป็นบญัชรีบั-จ่าย 
ค่าซื้อขายหลกัทรพัย์อตัโนมตั ิ(ATS)

ธนาคารกรุงเทพ

KSecurities  
(หลักทรัพย์กสิกรไทย) 
• รบัทนัท ีกระเป๋าสะพาย Jansport
เมื่อเปิดบญัชแีละมยีอดการซื้อขายหลกัทรพัย์
ตั้งแต่ 300,000 บาท 
หรอือนพุนัธ์ 30 สญัญาขึ้นไป*

¬K-Mutual Fund  
(กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการภายในงาน 
ทกุๆ 50,000 บาท
รบัทนัท ีVoucher Central มูลค่า 100 บาท 
(สูงสดุ 2,000 บาท/ท่าน)

ธนาคารกสิกรไทย

กองทุนรวม
ให้บรกิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
กรงุศร ีจ�ากดั
• รับทนัท ีรบับตัรก�านลัเซน็ทรลัมูลค่า 100 บาท
เมื่อมยีอดเงนิลงทนุสทุธทิกุๆ 50,000 บาท ใน
กองทนุ KFHAPPY-A, KFGOOD, KFSUPER, KKP, 
SG-AA Light, KKP SG-AA, KKP SG-AA Extra

¬หลักทรพัย์กรงุศรี
ให้บรกิารโดย บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี
• รับทนัท ีกระเป๋า Krungsri Securities
เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบญัชซีื้อขาย
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วน
ภายในงาน
• รับฟรี บตัร Starbucks มูลค่า 200 บาท
 เปิดบญัชปีระเภท Credit Balance  
และได้รบัอนมุตัิ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชซีือ้ขาย-หลักทรพัย์ 
โดย KTZ
• รบั Gift Voucher Swensen’s E-Card  
มลูค่า 100 บาท
 เมื่อเปิดบญัชหีุน้ผ่าน Wealth me app.  
อนมุตัไิวภายใน 30 นาที

กองทุน โดย KTAM
โปรโมชั่น ส�าหรบัลกูค้าที่ลงทนุในงาน 
• รบัฟรี กระเป๋าเดนิทางพกพา 
เมื่อลงทนุตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
• รบัฟรี กระบอกน�้าร้อน-เยน็
เมื่อลงทนุตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
• รบัฟรี กระเป๋าเป้อเนกประสงค์
เมื่อลงทนุตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารกรุงไทย

เปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH
ฟร!ี กองทนุ Principal Dplus-A  
มูลค่า 500 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จ�ากัด

เปิดบญัชอีอมทองในงาน 

• เปิดบญัชอีอมทอง Size S เริ่มต้นที่ 500 บาท
• เปิดบญัชอีอมทอง Size M เพยีง  1,000 บาท 
จาก 5,000 บาท
• เปิดบญัชอีอมทอง Size L เพยีง 2,000 บาท  
จาก 10,000 บาท
.***เปิดบญัชอีอมทองในงานทนัทรีบัของแถม 
 เช่น แก้วน�้า, ร่ม

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จ�ากัด

พเิศษ! เม่ือลงทุนในกองทุนรวม
• RMF/ SSF/ SCBDPLUS/ SCBFIN/ SCBWIP
KFGBRAND-A/ KFGBRAND-D/ Principal GOPP/ 
UCHINA/ UPINCM  ภายในงาน
• รบัทนัท ีกระเป๋า 
เมื่อลงทนุ 100,000 – 199,999 บาท 
• รบัทนัท ี หมอนรองคอ
เมื่อลงทนุ 200,000 – 499,999 บาท 
• รบัทนัท ี ชดุเซต็คนืความสขุ
เมื่อลงทนุ 500,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ 84 เดือน

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



	 ดีแทค	และ	ยารา	ประเทศไทย	เปิดตวั	Kaset	Go	โมบายล์ 
แอปพลิเคชั่นที่เช่ือมเกษตรกรเข้ากับข้อมูลด้านการเกษตร
เชิงลึกที่เชื่อถือได้แบบเรียลไทม์	 โดยเกษตรกรสามารถ 
ถามค�าถามกับผู ้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร	 พร้อมแบ่งปัน
ความรู้กับเกษตรกรรายอ่ืนในชุมชน	 นอกจากนี้	 ยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญ	 เช่น	 ราคาพืชผลประจ�าวัน	 ข่าวเกษตร	
เคล็ดลับเกี่ยวกับพืชหลัก	8	ชนิดในประเทศไทย	 ได้แก่	 
ข้าว	ข้าวโพดไร่	ผกั	ทุเรียน	มงัคดุ	ล�าไย	ส้ม	และมะม่วง	รวมทัง้ 
พืชอื่นๆ	อีกกว่า	52	ชนิด	
	 ด้านเนื้อหาก็มีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศไทย	 เช ่น	 
การให้ค�าแนะน�าเรือ่งมาตรฐานและใบรบัรองทางการเกษตร	
การขนส่ง	 และการตลาด	 เนื้อหาในแอปพลิเคชั่นน้ี 
ได ้รับการสนับสนุนโดยผู ้ เชี่ ยวชาญจากกรมส ่ง เสริม
การเกษตร	 ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มูลนิธิ 
ร่วมด้วยช่วยกันส�านึกรักบ้านเกิด	และ	ยารา	ประเทศไทย
 นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค 
กล่าวว่า	 ตลอด	 12	 ปีที่ผ่านมา	 ดีแทคมีความมุ่งมั่นในการ 

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรไทยด้วยการเชื่อมต่อ
การสื่อสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์ม
ข้อมูลหรือโซลูชั่น	 IoT	 โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�า
ในอุตสาหกรรม	 เช่น	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 มูลนิธิร่วม
ด้วยช่วยกันส�านึกรักบ้านเกิด	 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย 
ให้สามารถเข้าถึงโอกาสและองค์ความรู้ใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง
	 “แอปพลิเคชั่น	 Kaset	 Go	เป็นตัวแทนของแพลตฟอร์ม 
ที่ทันสมัยท่ีสุดของดีแทคและยารา	 เรามุ่งเน้นในเร่ืองนี้อย่าง
มาก	 เพราะการท�าการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใน
ประเทศไทย	 และยังมีการใช้งานของสมาร์ตโฟนสูงท่ีสุดใน
ภูมิภาค	ซ่ึงแอปพลิเคชั่น	 Kaset	 Go	อาจเป็นตัวแปรส�าคัญ 
ให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนวิถีการท�างานไปสู่การท�าการเกษตร
แบบดิจิทัล”

Advertorial

	 แอปพลิเคชั่น	 Kaset	 Go	เป ิดตัวครั้ งแรกในเดือน 
สิงหาคม	 2563	มียอดดาวน์โหลดมากกว่า	 150,000	 ครั้ง	 
มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า	 100,000	 คน	 และยังเติบโตขึ้น
อย่างต่อเน่ือง	 ดีแทค	 และ	 ยารา	 ประเทศไทย	 จึงเดินหน้า
พัฒนาแอปพลิเคชั่น	 Kaset	 Go	ในระยะต่อไปด้วยการ 
รวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชผลอีก	 44	 รายการ	 พร้อมฟีเจอร์หลัก 
ที่ส�าคัญในการเพาะปลูก	เช่น	ค�าเตือนสภาพอากาศ	การแจ้ง
เตือนโรค	 การเปรียบเทียบราคาตลาด	 นอกจากนี้	 ยังมีแผน 
ที่จะขยายไปสู่บริการเสริมอ่ืน	 ๆ	 เช่นอุปกรณ์ฟาร์ม	 รวมถึง
บริการด้านการเงินและประกันภัยอีกด้วย
 นายเมดิ เซนท์-อังเดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา  
(ประเทศไทย) จ�ากัด  และรองประธานกลุ ่มธุรกิจ 
ประเทศไทย และประเทศเมียนมา	 ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ธาตุอาหารพืชแถวหน้าของโลก	 กล่าวว่า	 ยาราเริ่มก่อตั้ง 
ในปี	 2448	 โดยความเชื่อท่ีว่า	 “ความรู้ผคือกุญแจส�าคัญ 
ในการสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร”	 และด้วยเครือข่าย 
นักปฐพีวิทยาในพื้นท่ีทั่วประเทศ	 ยาราได้ให้บริการโซลูชั่น 
ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยมาตลอดเวลา	47	ปี	
	 ใ นป ี 	 2 5 6 0 	 ย า ร า	 
ได ้ด�าเนินกลยุทธ ์ดิจิทัล 
ฟาร์มมิง่	(Digital	Farming)	 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
ท�าการเกษตรที่แม ่นย�า 
แก่เกษตรกรทั่วโลก	 การ 
ร่วมมือกับดีแทคเพื่พัฒนา 
แพลตฟอร์ม	 Kaset	 Go	 
ถือเป ็นความส�าเร็จครั้ ง
ส� า คัญ ในอุ ตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศไทย	
เนื่ อ ง จ ากแพลตฟอร ์ ม
นี้	 เชื่อมโยงเกษตรกรกับ 

นางชาร์ชติ เริดสมูเอิน	(H.E.	 Mrs.	 Kjersti	 Rødsmoen)	เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจ�าประเทศไทย	(ที่สามจากขวา)	นายชาตรี บุญนาค  
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 (กลาง)	นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือดีแทค	 (ที่สามจากซ้าย)	นายเมดิ เซนท์-อังเดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จ�ากัด และรองประธานกลุ่มธุรกิจประเทศไทย 
และประเทศเมียร์มา	(ที่สองจากขวา)	นายพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสานึกรักบ้านเกิด	(ที่สองจากซ้าย)	พร้อมทีมผู้บริหาร
จากดีแทคและยาราประเทศไทย	 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว	Kaset	 Go	แอปพลิเคช่ันบนมือถือที่เชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เช่ือถือได้และ 
เรียลไทม์ที่ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร	แอปพลิเคชั่นได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้เกษตรกรไทยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านการเกษตร
ของ	ยารา	ประเทศไทยและเทคโนโลยีการสื่อสารจากดีแทค

Kaset Go โมบายล์แอปฯเพื่อเกษตรกร
ดีแทค ผนึก ยารา ประเทศไทย พัฒนา Kaset Go โมบายล์แอปฯเพื่อเกษตรกร หนุนเข้าถึง 
องค์ความรู ้เชิงลึก สร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันบนเครือข่ายดิจิทัล ช่วยเปลี่ยนผ่านวิถี
การเกษตรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว

องค์ความรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญและชุมชน
การเกษตร	
	 “เราเช่ือว่า	Kaset	Go	จะกลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส�าหรับเกษตรกร	 และเป็นจุด 
เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมการ
เกษตของประเทศไทย	 เราต้องการเป็นโซลูชั่นที่เคียงข้าง
เกษตรกร	(Go-to	 solution)	ช่วยยกระดับความรู้	 และแก้
ปัญหาความท้าทายสร้างชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็งให ้
เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

1. ค�าถามและค�าตอบท่ีได้รับการรับรอง 
	 ให้ค�าตอบทีเ่ป็นประโยชน์	และให้ค�าปรกึษาแก่เกษตรกร 
ในแพลตฟอร์ม	 ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร 
ในชุมชน	โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับรองความถูกต้อง	

2. เชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้ 
	 เป็นชุมชนที่เกษตรกรสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
ในพื้นท่ีและเพื่อนเกษตรกรได้อย่างเปิดเผย	 เพื่อแบ่งปัน
ความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของตนเอง	 ส่งเสริม
การสร้างชุมชนตามพืชผล	 หัวข้อ	 และพื้นที่ของเกษตรกร	 
เน้ือหาทีผู่ใ้ช้สร้างขึน้ใชมุชนจะได้รบัการรวบรวม	และแบ่งปัน 
กลับไปยังเกษตรกรในแพลตฟอร์ม	รวมถงึประสบการณ์จรงิ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	และข้อมูลราคา

3. ข้อมูลเชิงลึกท่ีตรงความต้องการ
และสามารถน�าไปใช้ ได้ทันที 
	 เนือ่งจากข้อมลูการเกษตรมคีวามหลากหลาย	Kaset	Go	
จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ	 จัดล�าดับ	 และ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์	และสามารถให้ข้อมูล
ส�าคัญกลบัไปยงัเกษตรกรได้อย่างทนัท่วงที	ช่วยให้เกษตรกร
ตดิตามแนวโน้มการเพาะปลกูและเข้าถงึข้อมลูเชงิลกึทีน่�าไป
ปฏิบัติได้ในท้องถิ่นเพียงปลายน้ิวสัมผัส	 เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้นส�าหรับการเกษตรของตน

4. บริการด้านการเกษตรแบบดิจิทัล
	 ฟีเจอร์ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่	พฒันาขึน้เพือ่เพิม่การท�างานของ
แพลตฟอร์ม	Kaset	 Go	ได้แก่	เทคโนโลยีล�้าสมัยที่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดีขึ้นตามสถานที	่
เช่น	ราคาพืชผล	การพยากรณ์อากาศ	ค�าเตือนสภาพอากาศ	
และ	การแจ้งเตือนศัตรูพืช

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น	Kaset	Go	ได้ทั้งระบบ	
iOS	และ	Android	จาก	App	storeและ	Google	Play	
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	https://kasetgo.com/

4 ฟีเจอร์เด่นแอป Kaset Go 



ซื้อประกันในงาน
& iPhone12 Pro Max

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชวีติ
โปรโมชั่นพเิศษเฉพาะในงาน 
 เบ้ียประกัน  รบั 
2,000,000 บาทขึ้นไป  ทองค�าแท่ง หนกั 9 บาท 
1,000,000 บาท ขึ้นไป  ทองค�าแท่ง หนกั 4 บาท
500,000 บาท ขึ้นไป  iPhone 12 Pro Max (256gb)  
    หรอื iPad pro (512gb)
300,000 บาท ขึ้นไป  ทองค�าแท่ง หนกั 1 บาท
100,000 บาท ขึ้นไป  สร้อยคอทองค�า หนกั 1 สลงึ
50,000 บาท ขึ้นไป  กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 20”
30,000 บาท ขึ้นไป   หมอนหวัใจ
20,000 บาท ขึ้นไป   ล�าโพงบลทูธู
* เงื่อนไขตามที่ก�าหนด

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
• ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติลดหย่อนภาษ ี“อาคเนย์คุม้สขุ 
เตม็สบิ 10/5” ที่ให้ผลตอบแทนสงูสดุถงึ 300% ลดหย่อน
ภาษไีด้สูงสดุ 1 แสนบาท และผลติภณัฑ์ประกนัภยัที่ให้
ความคุม้ครอง คุม้ค่า ทกุความต้องการทั้ง ประกนัสขุภาพ 
ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัภยัรถยนต์ และที่อยู่อาศยั
• พเิศษ! เมื่อซื้อผลติภณัฑ์อาคเนย์ภายในงาน รบับตัร
ก�านลับิ๊กซ ีสูงสดุถงึ 2,000 บาท* และรบัของที่ระลกึสดุคลู
อกีมากมาย 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บรษิทัก�าหนด 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประกันภยั
โดย บมจ.ไทยประกนัชวีติ และ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา 
ประกนัชวีติ*
• รบัทันที* กระเป๋าช้อปป้ิงสดี�า,กระเป๋าล้อลากผ้าสเีทา 22”  
 ตามเบี้ยประกนัที่ก�าหนด
•  รบัทันที หมอนไลน์กรงุศร ีRichy
 เมื่อช�าระเบี้ยประกนัรายปี กรงุศร ีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน  
 16/8 12,000 บาท ขึ้นไป
• รับทันที กระเป๋าผ้าสขุภาพด ีเมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัส�าเรจ็รปู  
 ของ บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัภยั 1,499 บาท ขึ้นไป
• รบัทันที กล่องเครื่องมอื เมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ 
โปรโมชัน่พเิศษ!!!!! เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนั
สงูสดุในแต่ละวนั (1,000,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์) 
 รบัเพ่ิม ทองค�าแท่งหนกั 2 บาท 1 รางวลั (รวม 4 รางวลั)
* เงื่อนไขตามที่ก�าหนด

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประกันสุขภาพ
เมื่อซื้อกรมธรรม์ภายในงาน
•  ประหยดัสูงสดุถงึ 28% 
•  รบัของสมนาคณุมากมาย

บ.ซิกน่า โบรกเกอเรจ 
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
Premium 
 เบี้ยประกนั A&H รวมทกุ Product ยกเว้น Metabolic 
Syndrome, of f ice syndrome และ EH lifestyle CA Invasive
 • เบี้ยประกนั 12,000 บาทขึ้นไป
  รบั กระเป๋าถอื Valentino ruby hand bag 
 • เบี้ยประกนั 7,000 - 11,999 บาท
  รบั ร่ม Cigna ป้องกนั UV 
 • เบี้ยประกนั 4,000 - 6,999 บาท
  รบั ถงุผ้า Cigna ลดโลกร้อน 

Cash Back
• Hero Product
 เมื่อซื้อแผนประกนัสขุภาพมติใิหม่ซเูปอร์แพลนโรคร้าย 
 ไม่กลวั (มะเรง็ เนื้องอก ซสีต์) 
 รบั เครดติเงนิคนื 10% ของค่าเบี้ยปีแรก  
 หลงัถอืความคุม้ครองแล้ว 90 วนั

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

Gain1st ประกันท่ีดี ชวิีตมีแต่ได้
โดย บมจ.กรงุเทพประกนัชวีติ 
 • รบั บตัรของขวญั มลูค่าสูงสดุ 1,000 บาท 

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

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 
คาราวานตรวจสุขภาพ
• กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงานไม่จ�ากดัจ�านวนเบี้ย  
รบัทันที ถงุผ้ารกัษ์โลก และกระบอกน�้าสญุญากาศ 
บอกอณุหภมูิ
• 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 

ธนาคารกรุงไทย
ประกันภยั
• สทิธิพเิศษ เพยีงซื้อประกนัทกุประเภท 
 จากทพิยประกนัภยัภายในงาน 
 รบัฟร ีชดุกล่องอเนกประสงค์ จ�านวน 1 ชิ้น/ 1 กรมธรรม์
• เมื่อลูกค้าซื้อประกนัภยั กรงุไทย สขุภาพสขุใจ  
จากกรงุไทยพานชิประกนัภยั และสขุภาพสขุใจ พลสั ภายในงานฯ 
 รบัฟร ีกระบอกน�้าเกบ็อณุหภูม ิจ�านวน 1 ชิ้น /1 กรมธรรม์

บมจ.ทิพยประกันภัย 
• ครบจบทกุเรื่องประกนัภยั มเีจ้าหน้าที่พร้อมให้ค�าปรกึษา 
และบรกิารลกูค้าอย่างเตม็รปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกนัภยั
รถยนต์ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหต ุ
ประกนัสตัว์เลี้ยง และประกนัประเภทอื่นๆ อกีมากมาย 
พร้อมกบัโปรโมชั่นสดุว้าว 4 ต่อ!!
 ต่อท่ี 1 ประกนัภยัราคาสดุพเิศษ
 ต่อท่ี 2 ของสมนาคณุทกุกรมธรรม์
 ต่อท่ี 3 บตัรก�านลั เทสโก้ โลตสั มลูค่าสงูสดุ 1,000 บาท
 ต่อท่ี 4 ผ่อน 0% นานสงูสดุ 10 เดอืน

บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
ท�าประกันในงาน รบัทนัที    
• เลอืกรบัร่มพบั กระเป๋าถอืสตร ีหรอื หมอนหวัใจ 1 ชิ้น  
 ไม่ก�าหนดเบี้ยประกนั
• เบี้ยประกนัมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป   
 แจกกระเป๋าเป้ 1 ใบ
• เบี้ยประกนัมากกว่า 75,000 บาท ขึ้นไป   
 รบัร่มกอล์ฟ 1 คนั 
• เบี้ยประกนัมากกว่า 150,000 บาท ขึ้นไป   
  รบักระเป๋าล้อลาก 1 ใบ   
เฉพาะแบบสมาร์ทซปุเปอร์เซฟวิง่ 10/6  
• เลอืกรบัร่มพบั กระเป๋าถอืสตร ีหรอื หมอนหวัใจ 1 ชิ้น  
 ไม่ก�าหนดเบี้ยประกนั
• เบี้ยประกนัมากกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป   
 แจกกระเป๋าเป้ 1 ใบ 
• เบี้ยประกนัมากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป   
 รบัร่มกอล์ฟ 1 คนั 
• เบี้ยประกนัมากกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป   
 รบักระเป๋าล้อลาก 1 ใบ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชวีติ
ต่อท่ี 1 : ซื้อป๊ัป รบัเลย กระเป๋าใส่ iPad เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ 
 ประกนัชวีติ โดยช�าระค่าเบี้ยประกนัแบบรายปี
 ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป*
ต่อท่ี 2: เลอืกรบัเงนิคนื หรอืบตัรก�านลั
 เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ  
 และช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติปีแรก*
ต่อท่ี 3: รบัสทิธิ์ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน 
 เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ และช�าระค่าเบี้ยประกนัปีแรก  
 โดยช�าระเงนิผ่านบตัรเครดติ SCB*
ต่อท่ี 4: รบัเอกสทิธิ์สมคัรบตัรเครดติ SCB FIRST  
 หรอื SCB PRIME นาน 3 ปี 
 เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัใหม่  
 ค่าเบี้ยประกนัรายปี*
ต่อท่ี 5: แลกรบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ 12%** 
ต่อท่ี 6: ต่อที่ 6 รบัเพิ่มคะแนนพเิศษสงูสดุ 40,000 คะแนน
 เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ โดยช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติ 
 แบบรายปีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี ทองรัวๆ สูงสุด 9 บาท



NPA ท�ำเลทอง
ลดกระหน�ำ่80 %

ธนำคำรกรุงเทพ
ดิจิทัล แบงกิ้ง  
พเิศษ เมื่อสมคัรใช้โมบายล์แบงกิ้ง

• รับฟรี Rewards เทสโก้ โลตสั มูลค่า 50 บาท

Be Merchant Next Gen แอปรับช�ำระ
สินค้ำ/บริกำรด้วย QR Code  
• รบัเงนิง่าย ติ๊ดได้ทกุค่าย สมคัรฟร ีใช้ได้ทนัท ี

• รับ Tote Bag Limited Edition สดุคูล 1 ใบ  

 มูลค่า 195 บาท 

 (จ�ากดั 1 สทิธิ์ต่อร้านค้า รวม 200 สทิธิ์ตลอดงาน)

• เมื่อสมคัรแอป Be Merchant Next Gen  

 และลงทะเบยีนส�าเรจ็ภายในงาน

ธนำคำรกรุงไทย
สมัครบัตรเดบิตใหม่  
หรือ อัปเกรดบัตร 
• ฟรี ค่าธรรมเนยีมการออกบตัร 100 บาท และ 

• ส่วนลดค่าธรรมเนยีมรายปี (ปีแรก) 100 บาท 

 รับเพิ่ม ของสมนาคณุ

 • บตัรเดบติกรงุไทย เพริ์ล รบักล่อง Smart Lock 

 • บตัรเดบติกรงุไทย พาลาเดยีม รบั กระเป๋า Lovely Bag

 • บตัรเดบติกรงุไทย บลูไดมอนด์เอก็ซ์ตร้า  

   รับ กระเป๋า Enjoy Your Life Bag

 • บตัรเดบติกรงุไทย โฮมพลสั  

   รับฟรี ป้ายแขวงประตูสดุชคิ

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
• รับทันที สมดุกรงุศร ี

• เมื่อลงทะเบยีน KMA ภายในงาน (ลูกค้าใหม่) 

พร้อมท�าธรุกรรมผ่าน KMA 1 ครั้ง ภายในงาน 

(โอน/จ่าย)

• รับทันที บตัรชมภาพยนตร์สูงสดุ 2 ใบ  

 มูลค่า 480 บาท

 เมื่อสมคัรผลติภณัฑ์และสะสมแต้มครบ 

 ตามที่ก�าหนด

• รบัสทิธิ์ซื้อ ชดุ Mask & Alcohol Gel น้องกล้วย 

เพยีง 75 บาท

ด้วยการสแกนจ่ายผ่าน KMA ภายในงาน  

รายได้จากการจ�าหน่ายโดยไม่หกัค่าใช้จ่าย 

มอบให้มูลนธิสิถาบนัดนตรคีนตาบอด

ธนำคำรกสิกรไทย
KDebit Card (บัตรเดบิต ธนำคำรกสิกรไทย)
• เพยีงสมคัรบตัรเดบติ KBankXBlackpink  
 ภายในงาน ราคาพเิศษสดุๆ
• รับฟร ีกระเป๋า KBankXBlackpink
 เมื่อสมคัรบตัร Black edition ราคา *350 บาท 
• รับฟรี  กระเป๋า KBankXBlackpink และสมดุโน้ต 
 เมื่อสมคัรบตัร Pink edition ราคาพเิศษ *400 บาท 

K PLUS (ธนำคำรบนมือถือกสิกรไทย) 
รู้ใจมากกว่าเดมิ
• K+ TODAY แนะน�าธรุกรรมรู้ใจ  
 ให้คณุไม่พลาดเรื่องส�าคญั
• ME MODE รวมข้อมูลส่วนตวัของคณุ เช่น  
 บตัรสมาชกิ ค�าสั่งซื้อสนิค้า รายการโปรด  
 สรปุยอดใช้จ่าย และรายการตั้งโอนล่วงหน้า
• ปลอดภยั ใช่เลยตรวจสอบสลปิง่ายๆ ด้วยตวัคณุเอง 
• แจ้งเตอืนทกุความเคลื่อนไหวบญัช ี
• สลปิบนัทกึลงโทรศพัท์มอืถอืโดยอตัโนมตั ิ 
 คดัสรรพเิศษ เพื่อคณุ
• K+ Market ให้คณุช้อปง่ายได้ทกุที่  
 พร้อมดลีพเิศษส�าหรบัคณุ
• ใช้คะแนนสะสมบตัรเครดติ เพื่อแลกซื้อสนิค้า 
 และบรกิารจดัการทกุรายการได้ทนัใจ

 - เชก็ยอดใช้จ่ายบตัรเครดติ,ขอ Statement , 
    เชก็/แลกคะแนนบตัร, ขอเพิ่มวงเงนิชั่วคราว,  
   จ่ายบลิบตัร, smartpay (ผ่อนช�าระ)
 - เปิดบญัช ีeSaving พร้อมออกบตัรเดบติใหม่,  
   ขอเพิ่มวงเงนิโอน จ่าย ถอน, อายดับตัร
 - ถอนเงนิไม่ใช้บตัรที่ตู้เอทเีอม็, สาขาธนาคาร,  
   และร้านสะดวกซื้อ (7-11)
 - โอนเงนิต่างประเทศ
 - เปิดบญัชกีองทนุ , ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนกองได้
 - เชก็ยอด/ช�าระสนิเชื่อ (Loan Repayment)
 - ซื้อประกนัชวีติ และประกนัเดนิทาง 

K PLUS SHOP
เพยีงสมคัร K PLUS SHOP รบั QR Code ได้ทนัท ีง่ายๆ
• รบัเงนิสะดวก ไม่มคี่าธรรมเนยีมการสมคัร
• ไม่มยีอดรบัช�าระขั้นต�่า  
 รบัได้จาก Mobile Banking ทกุธนาคาร
• พรอัมรบั Alipay และ WeChat Pay
• ปิดยอดแล้ว เงนิเข้าบญัชทีนัที
• รบัรายงานสรปุยอดขายทกุวนั
• “บลิแมวเขยีว QR” ส่งเรยีกเกบ็เงนิผ่าน Social Media  
ง่าย ผู้ซื้อไม่ต้องกรอกเลขที่บญัชแีละจ�านวนเงนิเอง 
สะดวก ร้านค้ารู้สถานะการจ่ายเงนิของผู้ซื้อ ไม่ต้อง
รอสลปิ ไม่ต้องกลวัสลปิปลอม
• รบับตัรเครดติได้แล้ว

สะดวกทุกที่ทุกเวลำ สะดวกทุกที่ทุกเวลำ 
เสิร์ฟกำรเงินดิจิทัลเสิร์ฟกำรเงินดิจิทัล

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ทรัพย์สินพร้อมขาย 
•	ลดสูงสุด	80%

ธนำคำรไทยพำณิชย์
ทรัพย์สินรอการขาย NPA
•	ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์	2%	
•	ภาษีนิติบุคคล	1%	
•	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3.3%

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



ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย : Exim Bank
สินเชือ่ส่งออกเพิม่สขุ  
(EXIM Happier Credit) 
•	 อตัราดอกเบี้ย	5.00%	ต่อปีในปีแรก	 

	 จากปกติ	5.50%	ต่อปีในปีแรก 

	 (*เฉพาะ	10	รายแรกที่ลงทะเบยีนในงานเท่านั้น)	

ª•	 วงเงนิสูงสดุ	700,000	บาท

	 อนมุตัภิายใน	7	วนัท�าการ

	 ใช้เพยีงบคุคลค�้าประกนัเท่านั้น

•	 พเิศษให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ 

	 ล่วงหน้า	(Forward	Contract)

สินเชือ่ส่งออกเพิม่ค่า  
(EXIM VALUE ADDED CREDIT)
*อตัราดอกเบี้ย	4.00%	ต่อปีในปีแรก 

จากปกต	ิ4.50%	ต่อปีในปีแรก

(*เฉพาะ	10	รายแรกที่ลงทะเบยีนในงานเท่านั้น)	

•	 วงเงนิสนิเชื่อสูงสดุ	8	ล้านบาท

•	 ใช้เพยีงผู้บรหิารและ	บสย.ค�้าประกนั 

	 หรอืหลกัประกนัขั้นต�่า	25%	และผู้บรหิารค�้าประกนั

•	 พเิศษให้วงเงนิสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ 

	 ล่วงหน้า	(Forward	Contract)

•	 แถมคูปองค่าวเิคราะห์สนิค้าของ	Central	Lab	 

	 มูลค่า	5,000	บาท/ราย

บรกิารประกันส่งออก SMEs for Small 
Biz (EXIM for Small Biz Insurance) 
•	 เบี้ยประกนัเริ่มต้นเพยีง	600	บาท

•	 คุ้มครองสูงสดุ	2,000,000	บาท

•	 คุม้ครองความเสี่ยงกรณผีูซ้ื้อล้มละลายผู้ซื้อไม่ช�าระเงนิ 

 เกดิสงครามปฏวิตัริฐัประหารในประเทศผูซ้ื้อ 

	 หรอืมกีารห้ามโอนเงนิออกนอกประเทศห้ามน�าเข้าสนิค้า

•	 คุ้มครอง	70%	ของความเสยีหายที่เกดิขึ้น

•	 ให้การรบัประกนักว่า	133	ประเทศทั่วโลก

•	 รบัประกนัภายใต้เทอม	Non	L/C	สูงสดุ	180	วนั

สินเชือ่เอ็กซมิเพือ่ผู้ส่งออกทางอ้อม
•	 ส�าหรบัผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลติเพื่อผู้ส่งออก

•	 *อตัราดอกเบี้ย	4.25%	ต่อปีในปีแรก 

	 จากปกติ	4.50%	ต่อปีในปีแรก

•	 (*เฉพาะ	5	รายแรกที่ลงทะเบยีนในงานเท่านั้น)

•	 วงเงนิสนิเชื่อสูงสดุ	5	ล้านบาท

•	 หลกัประกนัขั้นต�่า	45%	และบคุคล/	นติบิคุคล 

	 ค�้าประกนัสามารถใช้	บสย.	เป็นหลกัประกนัร่วมได้

เอสเอ็มอีเฮข้ามปี
กู้ดอกเบี้ยต�่า 4%

ธนาคารกสิกรไทย
K SME สินเชือ่ธุรกิจ
•	 เพยีงลูกค้ากรอกใบสมคัรขอสนิเชื่อตามเงื่อนไข 

	 ที่ก�าหนด	พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	รบัของรางวลั 

	 ตามรายละเอยีดด้านล่าง

วงเงินที่ขอ	 ของที่ระลึก
ไม่เกนิ	10	ล้าน	(0-9,999,999)	 สมดุ	A5
10	ล้าน	ขึ้นไป	 กระเป๋า	Lunch	Bag

ธนาคารออมสิน
สินเชือ่ GSB D-VERs 
•	ดอกเบี้ย	3.99%		นาน	1	ปี
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	100	ล้านบาท	
•	ระยะเวลา	ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี
•	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี

สินเชือ่ GSB Startup No.1 
•	ท�าประกนั	:	ปีที่	1		ดอกเบี้ย		1.07%	ต่อปี
•	ไม่ท�าประกนั	:	เดอืนที่	1-6	ดอกเบี้ย		1.07	ต่อปี
•	วงเงนิกู้	สูงสดุ	10	ล้านบาท
•	ระยะเวลากู	้ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี	
•	ผ่อนล้านละ	1,700	บาท
•	ลงทะเบยีนภายในงาน	รบัของสมนาคณุทนัที

ธนาคารไทยพาณิชย์
SSME
สินเชื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกัน
•	วงเงนิสูงสดุ	3	ล้านบาท
•	ผ่อนนานสูงสดุ	6	ปี

สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักประกัน
ฟรี! ค่าประเมิน	สินเชื่อธุรกิจเติบโต	 
วงเงินสูงสุด	150%	ของหลักประกัน
•	วงเงนิสูงสดุ	50	ล้านบาท
•	ผ่อนนานสูงสดุ	30	ปี
ฟรี!	ค่าประเมิน	My	Business	My	Cash	 
ธุรกิจคือเงิน
•	 เริ่มท�าธรุกจิกก็ู้ได้
•	 วงเงนิสูงสดุ	20	ปี
•	ผ่อนนานสูงสดุ	30	ปี
รับฟรี!	ร่มพับลายจุด	จ�านวน	1	ชิ้น	 
เมื่อสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อยภายในงานเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทย
กรงุไทย SME เคยีงข้างธรุกจิคณุ
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4%

สินเชือ่จ่ายดทีวคีณู 
•	วงเงนิสูงสดุ	3	เท่า
•	ผ่อนนานสูงสดุ	10	ปี

สินเชือ่ธุรกิจ EEC 4.0 และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
•	วงเงนิสูงสดุ	20	ล้านบาท	
•	ผ่อนนานสูงสดุ	7	ปี

สินเชือ่เพ่ือช�าระภาษกีรมสรรพากร
•	วงเงนิสูงสดุ	15	ล้านบาท
•	 ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั
•	ประกนัเพิ่ม	ผ่อนนานสูงสดุ	7	ปี

สินเชือ่ธุรกิจ 10 s-Curve
•	วงเงนิสูงสดุ	3	เท่า
•	ผ่อนนานสูงสดุ	10	ปี

สินเชือ่ Robotic and Automation 
•	 80%	ของเงนิลงทนุ
•	ผ่อนนานสูงสดุ	7	ปี

สินเชือ่บัญชีเดยีว
•	วงเงนิสูงสดุ	3	เท่า
•	ผ่อนนานสูงสดุ	7	ปี

สินเชือ่ธุรกิจเกษตรแปรรปู
•	วงเงนิสูงสดุ	1.5	เท่า
•	ผ่อนนานสูงสดุ	10	ปี

สินเชือ่ธุรกิจท่องเท่ียวและธรุกจิเก่ียวเน่ือง
•	วงเงนิสูงสดุ	3	เท่า
•	ผ่อนนานสูงสดุ	12	ปี

สินเชือ่ร้านธงฟ้าประชารฐั
•	วงเงนิสูงสดุ	20	ล้านบาท
•	ผ่อนนานสูงสดุ	7	ปี

สินเชือ่รักกันยาวๆ 
ª•	 วงเงนิสูงสดุ	100	ล้านบาท
•	ผ่อนนานสูงสดุ	10	ปี	ปลอดต้น	12	เดอืน
•	พเิศษ	อาคารพาณชิย์	ผ่อนนานสูงสดุ	20	ปี	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชือ่กรงุศร ีSME
•	 รบัทนัที	กระเป๋า	Eco	Friendly	Lifestyle	Set	



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชือ่หมุนเวยีนส่วนบคุคล
•	รบัทนัท*ี	กระเป๋าพาสเทล

บัตรเครดติเทสโก้ โลตสั วซ่ีา
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคล
โดย	บรษิทั	เทสโก้	โลตสั	 
มนันี่	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั
•	รับฟรี	กระเป๋าเดนิทางซเีซล	20	นิ้ว	
เมื่อสมคัร	และมกีารใช้จ่ายผ่านบตัร	
6,000	บาทขึ้นไป	
ภายใน	45	วนั	หลงัจากบตัรได้รบัอนมุตัิ	

ธนาคารกรุงไทย
บัตรเครดติเคทซี ีทุกประเภท (บัตรหลักใหม่)
รบับตัรก�านลั	Starbucks	มูลค่า	200	บาท

บัตรกดเงินสดทันใจ

AD

ดอกเบี้ย 0%
ธนาคารไทยพาณิชย์
สมคัรบตัรเครดิต  
SCB BEYOND / SCB MY TRAVEL 
•	รบัฟร!ี!	กระเป๋าล้อลาก	Caggioni	ขนาด	26	นิ้ว	
		เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัรตั้งแต่	20,000	ขึ้นไป	 
	 ภายใน	30	วนั	
	 นบัจากวนัที่บตัรได้รบัอนมุตับิตัร	

สมคัรบตัรเครดิต  
SCB ULTRA PLATINUM /  
SCB FAMILY PLUS /  
SCB JCB PLATINUM /  
SCB KING POWER PLATINUM / 
SCB SANSIRI PLATINUM /  
SCB TOYOTA PLATINUM 
•	รับฟรี!!	กระเป๋า	ELLE	 
Overnight	Bag	1	ใบ

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan  
(สินเชือ่บคุคลกสกิรไทย)
•	อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ	15%	ต่อปี

Xpress Cash  
(สินเชือ่เงินสดทันใจกสิกรไทย)
•	ฟรดีอกเบี้ย	0%	นาน	30	วนั	พเิศษ!	 

	 รบัเพิ่มเครดติเงนิคนืสูงสดุ	1,000	บาท

KBank Credit Card  
(บัตรเครดติธนาคารกสิกรไทย)

บัตร	PTT	Blue	Credit	Card	
•	รบัเครดติเงนิคนื	1,000	บาท

•	เมื่อสมคัร	และมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัร 

	 ขั้นต�่า	5,000	บาทต่อรอบบลิ	

•	ตดิต่อกนั	3	รอบบลิแรก	 

	 หลงับตัรได้รบัการอนมุตั	ิ

•	สมคัรบตัรเครดติกสกิรไทย-ช้อปปี้	 

	 วนันี้	-	31	ธ.ค.2563	

•	ส�าหรบับตัรหลกั/หรอืบตัรเสรมิรายใหม่ใบแรก	 

	 จะได้รบั	999	Shopee	Coins

*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด



1.   1 รางวัลiPhone12 mini  ( 64 GB)

  4 รางวัลเคร�่องนวดเท�า

  4 รางวัลเคร�่องนวดมือจับ

  10 รางวัลบัตรกำนัล LME มูลค�า 2,500 บาท

  10 รางวัลสมาชิกนิตยสาร Gourmet&Cuisine
( ม.ค.-มิ.ย.64 )

2.

3.

4.

5.

6.

  4 รางวัลที่พัก Movenpick Asara Resort&Spa 
หัวหิน 3 วัน 2 คืน

www.moneyexpo.net Money Expo Money Expo PlusMoney_Expowww.moneyexpoonline.com

เง�่อนไขการรวมกิจกรรม
1. ผูที่ทำธุรกรรมตั้งแต 10,000 บาทข�้นไป จะไดรับสิทธิ์ลุนรางวัล 1 สิทธิ์ สูงสุด 30 สิทธิ์เทานั้น
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มารวมงานเทานั้น และตองไมเปนพนักงานที่มาออกบูธในงาน 
3. ผูที่ไดรับรางวัลมูลคา 1,000 บาทข�้นไป ตองชำระภาษี 
หัก ณ ที่จาย 5% จากมูลคาของรางวัล  
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
และของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สแกน QR สแกน QR

ว�ธีการรวมกิจกรรม
1. สำหรับลูกคาที่มาทำธุรกรรมที่บูธภายในงานมหกรรมการเง�นสงทายป ครั้งที่ 4 
 ระหวางวันที่ 17-20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต 10,000 บาทข�้นไป 
 (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ทำธุรกรรมเทานั้น) 
2. นำหลักฐานการทำธุรกรรม และบัตรประชาชน มาแสดงตอเจาหนาที่  
3. เจาหนาที่จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ และสแกน QR Code เพ�่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ 
 และกรอกขอมูลใหครบถวน 
4. ผูสมัครทำธุรกรรมออนไลน ทาง www.MoneyExpoOnline.com ไมสามารถรวมกิจกรรมนี้ได
5. ประกาศผลรางวัลผูโชคดีทุกรางวัล ในวันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563 
 ผานทาง Facebook: Money Expo  เวลา 10.00 น.

สนับสนุนโดย

หมายเหตุ : ผูที่ไดรับรางวัล 1-5 ทางเจาหนาที่จะติดตอกลับไป 

iPhone 12 

mini (64 GB)

ทุกยอดธุรกรรม 
10,000 บาท

ลุน 1 สิทธิ์
รับรางวัลใหญ 
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11.00 - 12.30 น.

อาทิตยที่ 20 ธ.ค. 63

 อคร  บุญจินดาวงค
Director of Sales , Digital Marketing (Sales)
CISSA GROUP CO., LTD.  / CNH Hospitality Group Co.,Ltd.

กาวขามว�กฤติแบบนักลงทุนมืออาชีพ, 
แนวโนมการลงทุนหลัง Covid-19, 
ทิศทางเศรษฐกิจ ป 2021, 
Investment Property โมเดลธุรกิจมาแรง

15.00 - 16.30 น.

 เผดิมภพ สงเคราะห
กรรมการผูจัดการ บล.หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด

 กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
ผูอำนวยการและนักกลยุทธ
บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปดธีมลงทุน…เฟนหุนแกรงป 64

13.00 - 14.30 น.

เจาะลึกจ�ดแข็ง
ทำไมตองลงทุนหุน
ตางประเทศ
กับ “BLS Global 
Investing”

 ศร�รักษ  จำปาทอง
ผูชวยผูจัดการอาวุโส 
ฝาย BLS Global Investing 
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

ผูดำเนินรายการ 
 ณฤทัย  จองหยิน
Products Specialist 
ฝาย BLS Global Investing 
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

15.00 - 16.30 น.

กองทุนที่ตองมีติดพอรตป 64

 คุณอิศรา พ�ฒตาลศร�
ประธานเจาหนาที่บร�หาร บลจ.ว�

 คมสัน ผลานุสนธิ
กรรมการบร�หารและประธานเจาหนาที่
สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ บลจ.แอสเซท พลัส

พฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63 

13.00 - 14.30 น.

 กฤษฏ รอดประชา
ผูชวยเลขาธิการกองทุนการออมแหงชาติ

 อภิลักษณ สุวรรณรังษี
หัวหนาฝายการตลาด
กองทุนการออมแหงชาติ

ออมเง�นรอยเปนเง�นลาน
วางแผนการออมเง�นกับ กอช.

15.00 - 16.30 น.

 กันต  จ�โลทก
Vice President - Business Trading
 
 วสวัตติ์  วรว�จิตรกาญจน
Interbank Manager

Gold Outlook 2021 
by Aurora

11.00-12.30 น.

เสารที่ 19 ธ.ค. 63

นักธุรกิจอาคเนย x  
Happiness by Design x 
อาคเนย Station x 
Total Digital Solution

 จิรวัฒน พฤกษภูร�พงศ 
รักษาการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ชองทางตัวแทน
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น

 ไกรยง โตเข�ยว
ผูอำนวยการฝายสนับสนุนงานตัวแทน 
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น

ดำเนินรายการโดย
ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

13.00 - 14.30 น.

 สมชาย เจร�ญประกอบ
ผูอำนวยการอาวุโสฝายขาย
และบร�หารกลยุทธการตลาด
แบบตรงและดิจิทัล บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

ประกันสุขภาพกับการวางแผนทางการเง�น



แผนผังแสดงงาน  EH 103-104 ไบเทค บางนา 


