โคงสุดทาย

RMF/SSF ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ

ลดหยอนภาษี

17-20 ธ.ค. 63

10.00 – 20.00 น.
(17 ธ.ค. เปด 12.00 น.)

EH 103-104 ไบเทค บางนา

พบกับรูปแบบใหม Hybrid Exhibition

ทำธุรกรรมไดทง
้ั Ofﬂine และ Online บนแพลตฟอรมใหม

www.moneyexpoonline.com

www.moneyexpoonline.com

www.moneyexpo.net

Money Expo

Money_Expo

Money Expo Plus

กู้ซื้อ/ซ่อมแซม-ต่อเติม

รี ไฟแนนซ์บ้าน
ดอกเบี้ย 0%

ที่นี่ที่เดียว

ในงาน
เท่านั้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย/มือสอง
ปลูกสร้างบ้าน/Refinance

• อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
• อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี
รับทันที หมอนรองคออุ่นรัก เมื่อสมัคร
ขอสินเชื่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารครบถ้วน
เท่านั้น

รับเพิ่ม

• ต่อที่ 1 รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกู้ ตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
• ต่อที่ 2 รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 5,000 บาท ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปและซื้อประกันชีวิต
คุ้มครองสินเชื่อ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด**

ต่อที่ 1 รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงาน
ต่อที่ 2 รับฟรี หมอนรองคอ 1 ใบ
เมื่อสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
อย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน
*ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเคหะ

กรณีซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม
ไถ่ถอน จ�ำนองหรือ Re Finance
• อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี
• นาน 3 ปี

เงินฝากดอกเบี้ยดีส่งท้ายปี

3.52% ไม่เสียภาษี
ธนาคารออมสิน

กองทุนการออมแห่งชาติ : กอช.

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107

พิเศษในงานเท่านั้น

• ระยะเวลาฝาก 107 วัน อัตราดอกเบีย้ แบบขัน้ บันได
วันที่ 1-45 = 1.00% ต่อปี วันที่ 46- 88 = 2.00%
ต่อปี และ วันที่ 89-107 = 10.00% ต่อปี
ดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจ�ำ 3.52% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสุทธิ 3.00% ต่อปี
โดยดอกเบีย้ ยกเว้นภาษี รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
อายุตั้งแต่ 15 ปีข้นึ ไป เปิดได้คนละ 1 บัญชี
เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 10,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน
รายละ 500,000 บาท ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝาก
ครบ 107 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝากจะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามระยะเวลาที่ฝากจริง

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นคงที่ 1.88%
นาน 2 ปี
• วงเงินสูงสุด 110%
• ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
• ผ่อนต�่ำล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน
ในช่วงปีท่ี 1-2

• กด like & Share Facebook /
Download แอป กอช. รับทันที พัด กอช.
• สมัครสมาชิก กอช.
หรือ ส่งเงินสะสมตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป
รับทันที เสื้อยืด กอช.
• สมัครสมาชิก กอช.
หรือ ส่งเงินออมสะสมครบ 13,200 บาท
รับทันที กระเป๋าผ้าเดินทางพับได้

K-Home Loan
(สินเชือ่ บ้านกสิกรไทย)
¬

• พบดอกเบี้ยพิเศษภายในงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝาก

• รับทันที แมวกวัก Lucky (คละสี)
เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกรุงศรี
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

Kept by Krungsri : สมัคร App ส�ำเร็จ
• รับทันที กระเป๋า Kept

เมื่อโอนเงินเข้าขั้นต�่ำ 1,000 บาท ภายใน 7 วัน
หลังสมัคร Kept ส�ำเร็จภายในงาน
• รับเพิ่ม โค้ดส่วนลด Shopee 100 บาท

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

AD

ลงทุนหุ้น ทอง กองทุน

สร้างเงินล้าน & ประหยัดภาษี
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีซอื้ ขาย-หลักทรัพย์
โดย KTZ

KSecurities
(หลักทรัพย์กสิกรไทย)

กองทุน โดย KTAM

K¬ -Mutual Fund
(กองทุนรวมกสิกรไทย)

• รับ Gift Voucher Swensen’s E-Card
มูลค่า 100 บาท
เมือ่ เปิดบัญชีหนุ้ ผ่าน Wealth me app.
อนุมตั ไิ วภายใน 30 นาที
โปรโมชัน่ ส�ำหรับลูกค้าทีล่ งทุนในงาน
• รับฟรี กระเป๋าเดินทางพกพา
เมือ่ ลงทุนตัง้ แต่ 400,000 บาทขึน้ ไป
• รับฟรี กระบอกน�ำ้ ร้อน-เย็น
เมือ่ ลงทุนตัง้ แต่ 200,000 บาทขึน้ ไป
• รับฟรี กระเป๋าเป้อเนกประสงค์
เมือ่ ลงทุนตัง้ แต่ 600,000 บาทขึน้ ไป

ธนาคารไทยพาณิชย์
พิเศษ! เมือ่ ลงทุนในกองทุนรวม

• RMF/ SSF/ SCBDPLUS/ SCBFIN/ SCBWIP
KFGBRAND-A/ KFGBRAND-D/ Principal GOPP/
UCHINA/ UPINCM ภายในงาน
• รับทันที กระเป๋า
เมือ่ ลงทุน 100,000 – 199,999 บาท
• รับทันที หมอนรองคอ
เมือ่ ลงทุน 200,000 – 499,999 บาท
• รับทันที ชุดเซ็ตคืนความสุข
เมือ่ ลงทุน 500,000 บาทขึน้ ไป

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม

เมือ่ ลงทุนในกองทุนเปิด-RMF / SSF ภายในงาน
ฟรี กระเป๋า Gadget Bag (1 ใบ/ท่าน)
หรือ รับเพิม่ หมอนรองคอ 1 ใบ
เมือ่ ลงทุนในกองทุน RMF / SSF รวมกัน
ตัง้ แต่ 300,000 บาทขึน้ ไป

บริการแนะน�ำเปิดบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์

• รับ Bualuang ECO Bag 1 ใบ มูลค่า 200 บาท
เมือ่ เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กบั บมจ.หลักทรัพย์
บัวหลวงภายในงาน และใช้บญ
ั ชีเงินฝาก
ของธนาคารกรุงเทพ เพือ่ เป็นบัญชีรบั -จ่าย
ค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์อตั โนมัติ (ATS)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พรินซิเพิล จ�ำกัด
เปิดบัญชีผ่านแอป Principal TH

• รับทันที กระเป๋าสะพาย Jansport
เมือ่ เปิดบัญชีและมียอดการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่ 300,000 บาท
หรืออนุพนั ธ์ 30 สัญญาขึน้ ไป*

ฟรี! กองทุน Principal Dplus-A
มูลค่า 500 บาท

กู้ซื้อรถใหม่
ผ่อนสบาย

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

84 เดือน

บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เปิดบัญชีออมทองในงาน

• เปิดบัญชีออมทอง Size S เริม่ ต้นที่ 500 บาท
• เปิดบัญชีออมทอง Size M เพียง 1,000 บาท
จาก 5,000 บาท
• เปิดบัญชีออมทอง Size L เพียง 2,000 บาท
จาก 10,000 บาท
.***เปิดบัญชีออมทองในงานทันทีรบั ของแถม
เช่น แก้วน�ำ้ , ร่ม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กองทุนรวม

ให้บริการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงศรี จ�ำกัด
• รับทันที รับบัตรก�ำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 100 บาท
เมือ่ มียอดเงินลงทุนสุทธิทกุ ๆ 50,000 บาท ใน
กองทุน KFHAPPY-A, KFGOOD, KFSUPER, KKP,
SG-AA Light, KKP SG-AA, KKP SG-AA Extra

ห¬ ลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• รับทันที กระเป๋า Krungsri Securities
เมือ่ เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซอื้ ขาย
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วน
ภายในงาน
• รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
เปิดบัญชีประเภท Credit Balance
และได้รบั อนุมตั ิ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
¬

คาร์ ฟอร์ แคช
• รับฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ เมื่อเช็กวงเงินและดอกเบี้ย
• รับฟรี แก้วน�้ำซิลิโคนพับได้
เมื่อสมัครภายในงานและส่งเอกสารครบถ้วน
• รับเพิ่ม รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง Vintage
รถบ้าน
• รับฟรี ตุ๊กตาหมี
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง

ธนาคารกสิกรไทย

KLeasing
(สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
• อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
• ส�ำหรับลูกค้าที่ที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น
(Pre-Screen) ภายในงาน
• รับของสมนาคุณเพิ่มเติม

Kaset Go โมบายล์แอปฯเพื่อเกษตรกร

ดีแทค ผนึก ยารา ประเทศไทย พัฒนา Kaset Go โมบายล์แอปฯเพื่อเกษตรกร หนุนเข้าถึง
องค์ ค วามรู ้ เ ชิ ง ลึ ก สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การแบ่ ง ปั น บนเครื อ ข่ า ยดิ จิ ทั ล ช่ ว ยเปลี่ ย นผ่ า นวิ ถี
การเกษตรสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว

Advertorial

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 แอปพลิเคชั่นบนมือถือที่เชื่อมต่อเกษตรกรเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และ
เรียลไทม์ท่ีตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร แอปพลิเคชั่นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านการเกษตร
ของ ยารา ประเทศไทยและเทคโนโลยีการสื่อสารจากดีแทค

ดีแทค และ ยารา ประเทศไทย เปิดตัว Kaset Go โมบายล์
แอปพลิเคชั่นที่เชื่อมเกษตรกรเข้ากับข้อมูลด้านการเกษตร
เชิ ง ลึ ก ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ แ บบเรี ย ลไทม์ โดยเกษตรกรสามารถ
ถามค�าถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร พร้อมแบ่งปัน
ความรู้กับเกษตรกรรายอื่นในชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส�าคัญ เช่น ราคาพืชผลประจ�าวัน ข่าวเกษตร
เคล็ ด ลั บ เกี่ ย วกั บ พื ช หลั ก 8 ชนิ ด ในประเทศไทย ได้ แ ก่
ข้าว ข้าวโพดไร่ ผัก ทุเรียน มังคุด ล�าไย ส้ม และมะม่วง รวมทัง้
พืชอื่นๆ อีกกว่า 52 ชนิด
ด้านเนื้อหาก็มีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
ของเกษตรกรในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของประเทศไทย เช่ น
การให้ค�าแนะน�าเรือ่ งมาตรฐานและใบรับรองทางการเกษตร
การขนส่ ง และการตลาด เนื้ อ หาในแอปพลิ เ คชั่ น นี้
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร ภายใต้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มู ล นิ ธิ
ร่วมด้วยช่วยกันส�านึกรักบ้านเกิด และ ยารา ประเทศไทย
นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค
กล่าวว่า ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ดีแทคมีความมุ่งมั่นในการ

เสริม สร้างศักยภาพให้กับเกษตรกรไทยด้วยการเชื่อมต่อ
การสื่อสารจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์ม
ข้ อ มู ล หรื อ โซลู ชั่ น IoT โดยได้ ร ่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รชั้ น น� า
ในอุตสาหกรรม เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิร่วม
ด้วยช่วยกันส�านึกรักบ้านเกิด เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย
ให้สามารถเข้าถึงโอกาสและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
“แอปพลิเคชั่น Kaset Go เป็นตัวแทนของแพลตฟอร์ม
ที่ทันสมัยที่สุดของดีแทคและยารา เรามุ่งเน้นในเรื่องนี้อย่าง
มาก เพราะการท�าการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานใน
ประเทศไทย และยังมีการใช้งานของสมาร์ตโฟนสูงที่สุดใน
ภูมิภาค ซึ่งแอปพลิเคชั่น Kaset Go อาจเป็นตัวแปรส�าคัญ
ให้เกษตรกรไทยเปลี่ยนวิถีการท�างานไปสู่การท�าการเกษตร
แบบดิจิทัล”

องค์ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและชุมชน
การเกษตร
“เราเชือ่ ว่า Kaset Go จะกลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส�าหรับเกษตรกร และเป็นจุด
เริ่ ม ต้ น การเปลี่ ย นแปลงทางดิ จิ ทั ล ในอุ ต สาหกรรมการ
เกษตของประเทศไทย เราต้องการเป็นโซลูชั่นที่เคียงข้าง
เกษตรกร (Go-to solution) ช่วยยกระดับความรู้ และแก้
ปัญหาความท้าทายสร้างชุมชนเกษตรกรรมที่เข้มแข็งให้
เกิดขึ้นด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

4 ฟีเจอร์เด่นแอป Kaset Go
1. ค�าถามและค�าตอบที่ ได้รับการรับรอง
แอปพลิ เ คชั่ น Kaset Go เปิ ด ตั ว ครั้ ง แรกในเดื อ น
สิงหาคม 2563 มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 150,000 ครั้ง
มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 100,000 คน และยังเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดีแทค และ ยารา ประเทศไทย จึงเดินหน้า
พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น Kaset Go ในระยะต่ อ ไปด้ ว ยการ
รวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชผลอีก 44 รายการ พร้อมฟีเจอร์หลัก
ที่ส�าคัญในการเพาะปลูก เช่น ค�าเตือนสภาพอากาศ การแจ้ง
เตือนโรค การเปรียบเทียบราคาตลาด นอกจากนี้ ยังมีแผน
ที่จะขยายไปสู่บริการเสริมอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์ฟาร์ม รวมถึง
บริการด้านการเงินและประกันภัยอีกด้วย
นายเมดิ เซนท์-อังเดร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยารา
(ประเทศไทย) จ� า กั ด และรองประธานกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ประเทศไทย และประเทศเมี ย นมา ผู ้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธาตุอาหารพืชแถวหน้าของโลก กล่าวว่า ยาราเริ่มก่อตั้ง
ในปี 2448 โดยความเชื่อที่ว่า “ความรู้ผคือกุญแจส�าคัญ
ในการสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร” และด้วยเครือข่าย
นักปฐพีวิทยาในพื้นที่ทั่วประเทศ ยาราได้ให้บริการโซลูชั่น
ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยมาตลอดเวลา 47 ปี
ในปี 2560 ยารา
ได้ ด� า เนิ น กลยุ ท ธ์ ดิ จิ ทั ล
ฟาร์มมิง่ (Digital Farming)
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ท� า การเกษตรที่ แ ม่ น ย� า
แก่ เ กษตรกรทั่ ว โลก การ
ร่วมมือกับดีแทคเพื่พัฒนา
แพลตฟอร์ ม Kaset Go
ถื อ เป็ น ความส� า เร็ จ ครั้ ง
ส� า คั ญ ในอุ ต สาหกรรม
การเกษตรของประเทศไทย
เนื่ อ งจากแพลตฟอร์ ม
นี้ เชื่ อ มโยงเกษตรกรกั บ

ให้คา� ตอบทีเ่ ป็นประโยชน์ และให้คา� ปรึกษาแก่เกษตรกร
ในแพลตฟอร์ม ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกร
ในชุมชน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รับรองความถูกต้อง

2. เชื่อมต่อและแบ่งปันความรู้

เป็นชุมชนที่เกษตรกรสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
ในพื้นที่และเพื่อนเกษตรกรได้อย่างเปิดเผย เพื่อแบ่งปัน
ความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของตนเอง ส่งเสริม
การสร้างชุมชนตามพืชผล หัวข้อ และพื้นที่ของเกษตรกร
เนือ้ หาทีผ่ ใู้ ช้สร้างขึน้ ใชุมชนจะได้รบั การรวบรวม และแบ่งปัน
กลับไปยังเกษตรกรในแพลตฟอร์ม รวมถึงประสบการณ์จริง
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อมูลราคา

3. ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงความต้องการ
และสามารถน�าไปใช้ ได้ทันที

เนือ่ งจากข้อมูลการเกษตรมีความหลากหลาย Kaset Go
จึงช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการ จัดล�าดับ และ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ และสามารถให้ข้อมูล
ส�าคัญกลับไปยังเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ช่วยให้เกษตรกร
ติดตามแนวโน้มการเพาะปลูกและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทีน่ า� ไป
ปฏิบัติได้ในท้องถิ่นเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้นส�าหรับการเกษตรของตน

4. บริการด้านการเกษตรแบบดิจิทัล

ฟีเจอร์ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่ พัฒนาขึน้ เพือ่ เพิม่ การท�างานของ
แพลตฟอร์ม Kaset Go ได้แก่ เทคโนโลยีล�้าสมัยที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดีขึ้นตามสถานที่
เช่น ราคาพืชผล การพยากรณ์อากาศ ค�าเตือนสภาพอากาศ
และ การแจ้งเตือนศัตรูพืช
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Kaset Go ได้ทั้งระบบ
iOS และ Android จาก App storeและ Google Play
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kasetgo.com/

ซืรับ้อฟรีประกั
น
ในงาน
ทองรัวๆ สูงสุด 9 บาท
& iPhone12 Pro Max

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวติ

โปรโมชัน่ พิเศษเฉพาะในงาน

เบีย้ ประกัน

2,000,000 บาทขึน้ ไป
1,000,000 บาท ขึน้ ไป
500,000 บาท ขึน้ ไป
300,000 บาท ขึน้ ไป
100,000 บาท ขึน้ ไป
50,000 บาท ขึน้ ไป
30,000 บาท ขึน้ ไป
20,000 บาท ขึน้ ไป
* เงือ่ นไขตามทีก่ า� หนด

รับ

ทองค�าแท่ง หนัก 9 บาท
ทองค�าแท่ง หนัก 4 บาท
iPhone 12 Pro Max (256gb)
หรือ iPad pro (512gb)
ทองค�าแท่ง หนัก 1 บาท
สร้อยคอทองค�า หนัก 1 สลึง
กระเป๋าเดินทางล้อลาก 20”
หมอนหัวใจ
ล�าโพงบลูทธู

อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

บ.ซิกน่า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
Premium

เบีย้ ประกัน A&H รวมทุก Product ยกเว้น Metabolic
Syndrome, of f ice syndrome และ EH lifestyle CA Invasive
• เบีย้ ประกัน 12,000 บาทขึน้ ไป
รับ กระเป๋าถือ Valentino ruby hand bag
• เบีย้ ประกัน 7,000 - 11,999 บาท
รับ ร่ม Cigna ป้องกัน UV
• เบีย้ ประกัน 4,000 - 6,999 บาท
รับ ถุงผ้า Cigna ลดโลกร้อน

Cash Back
• Hero Product

เมือ่ ซือ้ แผนประกันสุขภาพมิตใิ หม่ซเู ปอร์แพลนโรคร้าย
ไม่กลัว (มะเร็ง เนือ้ งอก ซีสต์)
รับ เครดิตเงินคืน 10% ของค่าเบีย้ ปีแรก
หลังถือความคุม้ ครองแล้ว 90 วัน

• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ลดหย่อนภาษี “อาคเนย์คมุ้ สุข
เต็มสิบ 10/5” ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300% ลดหย่อน
ภาษีได้สงู สุด 1 แสนบาท และผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีใ่ ห้
ความคุม้ ครอง คุม้ ค่า ทุกความต้องการทัง้ ประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันภัยรถยนต์ และทีอ่ ยูอ่ าศัย
• พิเศษ! เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์อาคเนย์ภายในงาน รับบัตร
ก�านัลบิก๊ ซี สูงสุดถึง 2,000 บาท* และรับของทีร่ ะลึกสุดคูล
อีกมากมาย
*เงือ่ นไขเป็นไปตามทีบ่ ริษทั ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Gain1st ประกันทีด่ ี ชีวติ มีแต่ ได้

ประกันภัย

โดย บมจ.ไทยประกันชีวติ และ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา
ประกันชีวติ *
• รับทันที* กระเป๋าช้อปปิง้ สีดา� ,กระเป๋าล้อลากผ้าสีเทา 22”
ตามเบีย้ ประกันทีก่ า� หนด
• รับทันที หมอนไลน์กรุงศรี Richy
เมือ่ ช�าระเบีย้ ประกันรายปี กรุงศรี เริม่ ง่าย ได้ฟนิ ฟิน
16/8 12,000 บาท ขึน้ ไป
• รับทันที กระเป๋าผ้าสุขภาพดี เมือ่ ช�าระเบีย้ ประกันภัยส�าเร็จรูป
ของ บมจ.อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย 1,499 บาท ขึน้ ไป
• รับทันที กล่องเครือ่ งมือ เมือ่ ช�าระเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
โปรโมชัน่ พิเศษ!!!!! เมือ่ สมัครและช�าระเบีย้ ประกัน
สูงสุดในแต่ละวัน (1,000,000 บาท ขึน้ ไป ต่อกรมธรรม์)
รับเพิม่ ทองค�าแท่งหนัก 2 บาท 1 รางวัล (รวม 4 รางวัล)
* เงือ่ นไขตามทีก่ า� หนด

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประกันสุขภาพ

เมือ่ ซือ้ กรมธรรม์ภายในงาน
• ประหยัดสูงสุดถึง 28%
• รับของสมนาคุณมากมาย

ประกันชีวติ

โดย บริษทั เอไอเอ จ�ากัด
• Be ToGether ประกันชีวติ ทีเ่ ข้าใจคุณอย่างแท้จริง
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
โดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ประกันวินาศภัย

• PA 1st ประกันภัยครบวงจร
รับประกันชีวติ โดย บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด
(มหาชน)
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท
* เงือ่ นไขตามทีก่ า� หนด

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
คาราวานตรวจสุขภาพ

• กรมธรรม์รายสามัญทีป่ ดิ ในงานไม่จา� กัดจ�านวนเบีย้
รับทันที ถุงผ้ารักษ์โลก และกระบอกน�า้ 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

ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัย
• สิทธิพเิ ศษ เพียงซือ้ ประกันทุกประเภท

จากทิพยประกันภัยภายในงาน
รับฟรี ชุดกล่องอเนกประสงค์ จ�านวน 1 ชิน้ / 1 กรมธรรม์
• เมือ่ ลูกค้าซือ้ ประกันภัย กรุงไทย สุขภาพสุขใจ
จากกรุงไทยพานิชประกันภัย และสุขภาพสุขใจ พลัส ภายในงานฯ
รับฟรี กระบอกน�า้ เก็บอุณหภูมิ จ�านวน 1 ชิน้ /1 กรมธรรม์

บมจ.ทิพยประกันภัย
• ครบจบทุกเรือ่ งประกันภัย มีเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมให้คา� ปรึกษา
และบริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นประกันภัย
รถยนต์ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยสุขภาพและอุบตั เิ หตุ
ประกันสัตว์เลีย้ ง และประกันประเภทอืน่ ๆ อีกมากมาย
พร้อมกับโปรโมชัน่ สุดว้าว 4 ต่อ!!
ต่อที่ 1 ประกันภัยราคาสุดพิเศษ
ต่อที่ 2 ของสมนาคุณทุกกรมธรรม์
ต่อที่ 3 บัตรก�านัล เทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
ต่อที่ 4 ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
ท�าประกันในงาน รับทันที

• เลือกรับร่มพับ กระเป๋าถือสตรี หรือ หมอนหัวใจ 1 ชิน้
ไม่กา� หนดเบีย้ ประกัน
• เบีย้ ประกันมากกว่า 30,000 บาท ขึน้ ไป
แจกกระเป๋าเป้ 1 ใบ
• เบีย้ ประกันมากกว่า 75,000 บาท ขึน้ ไป
รับร่มกอล์ฟ 1 คัน
• เบีย้ ประกันมากกว่า 150,000 บาท ขึน้ ไป
รับกระเป๋าล้อลาก 1 ใบ

เฉพาะแบบสมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิง่ 10/6

• เลือกรับร่มพับ กระเป๋าถือสตรี หรือ หมอนหัวใจ 1 ชิน้
ไม่กา� หนดเบีย้ ประกัน
• เบีย้ ประกันมากกว่า 200,000 บาท ขึน้ ไป
แจกกระเป๋าเป้ 1 ใบ
• เบีย้ ประกันมากกว่า 500,000 บาท ขึน้ ไป
รับร่มกอล์ฟ 1 คัน
• เบีย้ ประกันมากกว่า 1,000,000 บาท ขึน้ ไป
รับกระเป๋าล้อลาก 1 ใบ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวติ

ต่อที่ 1 : ซือ้ ปัป๊ รับเลย กระเป๋าใส่ iPad เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวติ โดยช�าระค่าเบีย้ ประกันแบบรายปี
ตัง้ แต่ 50,000 บาทขึน้ ไป*
ต่อที่ 2: เลือกรับเงินคืน หรือบัตรก�านัล
เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ
และช�าระค่าเบีย้ ประกันชีวติ ปีแรก*
ต่อที่ 3: รับสิทธิผ์ อ่ น 0% นาน 3 เดือน
เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และช�าระค่าเบีย้ ประกันปีแรก
โดยช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต SCB*
ต่อที่ 4: รับเอกสิทธิส์ มัครบัตรเครดิต SCB FIRST
หรือ SCB PRIME นาน 3 ปี
เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันใหม่
ค่าเบีย้ ประกันรายปี*
ต่อที่ 5: แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%**
ต่อที่ 6: ต่อที่ 6 รับเพิม่ คะแนนพิเศษสูงสุด 40,000 คะแนน
เมือ่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ โดยช�าระค่าเบีย้ ประกันชีวติ
แบบรายปีตงั้ แต่ 50,000 บาทขึน้ ไป

เสิร์ฟกำรเงินดิจิทัล
สะดวกทุกที่ทุกเวลำ

ธนำคำรกรุงเทพ
ดิจิทัล แบงกิ้ง

พิเศษ เมื่อสมัครใช้โมบายล์แบงกิ้ง
• รับฟรี Rewards เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท

Be Merchant Next Gen แอปรับช�ำระ
สินค้ำ/บริกำรด้วย QR Code

• รับเงินง่าย ติ๊ดได้ทุกค่าย สมัครฟรี ใช้ได้ทนั ที
• รับ Tote Bag Limited Edition สุดคูล 1 ใบ
มูลค่า 195 บาท
(จ�ากัด 1 สิทธิ์ต่อร้านค้า รวม 200 สิทธิ์ตลอดงาน)
• เมื่อสมัครแอป Be Merchant Next Gen
และลงทะเบียนส�าเร็จภายในงาน

ธนำคำรกสิกรไทย
KDebit Card (บัตรเดบิต ธนำคำรกสิกรไทย)
• เพียงสมัครบัตรเดบิต KBankXBlackpink
ภายในงาน ราคาพิเศษสุดๆ
• รับฟรี กระเป๋า KBankXBlackpink
เมื่อสมัครบัตร Black edition ราคา *350 บาท
• รับฟรี กระเป๋า KBankXBlackpink และสมุดโน้ต
เมื่อสมัครบัตร Pink edition ราคาพิเศษ *400 บาท

K PLUS (ธนำคำรบนมือถือกสิกรไทย)

รู้ใจมากกว่าเดิม
• K+ TODAY แนะน�าธุรกรรมรู้ใจ
ให้คุณไม่พลาดเรื่องส�าคัญ
• ME MODE รวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น
บัตรสมาชิก ค�าสั่งซื้อสินค้า รายการโปรด
สรุปยอดใช้จ่าย และรายการตั้งโอนล่วงหน้า
• ปลอดภัย ใช่เลยตรวจสอบสลิปง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
สมัครบัตรเดบิตใหม่
• แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวบัญชี
หรือ อัปเกรดบัตร
• สลิปบันทึกลงโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท และ
คัดสรรพิเศษ เพื่อคุณ
• ส่วนลดค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) 100 บาท
• K+ Market ให้คณ
ุ ช้อปง่ายได้ทกุ ที่
รับเพิ่ม ของสมนาคุณ
พร้อมดีลพิเศษส�าหรับคุณ
• บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล รับกล่อง Smart Lock
• ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิต เพื่อแลกซื้อสินค้า
• บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม รับ กระเป๋า Lovely Bag
และบริการจัดการทุกรายการได้ทนั ใจ
• บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์เอ็กซ์ตร้า
รับ กระเป๋า Enjoy Your Life Bag
• บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส
รับฟรี ป้ายแขวงประตูสดุ ชิค

ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

• รับทันที สมุดกรุงศรี
• เมื่อลงทะเบียน KMA ภายในงาน (ลูกค้าใหม่)
พร้อมท�าธุรกรรมผ่าน KMA 1 ครั้ง ภายในงาน
(โอน/จ่าย)
• รับทันที บัตรชมภาพยนตร์สูงสุด 2 ใบ
มูลค่า 480 บาท
เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์และสะสมแต้มครบ
ตามที่ก�าหนด
• รับสิทธิ์ซื้อ ชุด Mask & Alcohol Gel น้องกล้วย
เพียง 75 บาท
ด้วยการสแกนจ่ายผ่าน KMA ภายในงาน
รายได้จากการจ�าหน่ายโดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย
มอบให้มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

- เช็กยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต,ขอ Statement ,
เช็ก/แลกคะแนนบัตร, ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว,
จ่ายบิลบัตร, smartpay (ผ่อนช�าระ)
- เปิดบัญชี eSaving พร้อมออกบัตรเดบิตใหม่,
ขอเพิ่มวงเงินโอน จ่าย ถอน, อายัดบัตร
- ถอนเงินไม่ใช้บตั รที่ตู้เอทีเอ็ม, สาขาธนาคาร,
และร้านสะดวกซื้อ (7-11)
- โอนเงินต่างประเทศ
- เปิดบัญชีกองทุน , ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองได้
- เช็กยอด/ช�าระสินเชื่อ (Loan Repayment)
- ซื้อประกันชีวิต และประกันเดินทาง

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 เงินเข้าบัญชีทนั ที
• รับรายงานสรุปยอดขายทุกวัน
• “บิลแมวเขียว QR” ส่งเรียกเก็บเงินผ่าน Social Media
ง่าย ผู้ซ้อื ไม่ต้องกรอกเลขที่บัญชีและจ�านวนเงินเอง
สะดวก ร้านค้ารู้สถานะการจ่ายเงินของผู้ซ้อื ไม่ต้อง
รอสลิป ไม่ต้องกลัวสลิปปลอม
• รับบัตรเครดิตได้แล้ว

ท�ำเลทอง
NPA
ลดกระหน�ำ่ 80%
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

เอสเอ็มอีเฮข้ามปี

กู้ดอกเบี้ยต�่า

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย : Exim Bank

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชือ่ ส่งออกเพิม่ สุข
(EXIM Happier Credit)

• เพียงลูกค้ากรอกใบสมัครขอสินเชื่อตามเงื่อนไข
ที่ก�าหนด พร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วน รับของรางวัล
ตามรายละเอียดด้านล่าง

• อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปีในปีแรก
จากปกติ 5.50% ต่อปีในปีแรก
(*เฉพาะ 10 รายแรกทีล่ งทะเบียนในงานเท่านั้น)
ª• วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
อนุมัติภายใน 7 วันท�าการ
ใช้เพียงบุคคลค�้าประกันเท่านั้น
• พิเศษให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)

สินเชือ่ ส่งออกเพิม่ ค่า
(EXIM VALUE ADDED CREDIT)

*อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปีในปีแรก
จากปกติ 4.50% ต่อปีในปีแรก
(*เฉพาะ 10 รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาท
• ใช้เพียงผู้บริหารและ บสย.ค�้าประกัน
หรือหลักประกันขั้นต�่า 25% และผู้บริหารค�้าประกัน
• พิเศษให้วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)
• แถมคูปองค่าวิเคราะห์สนิ ค้าของ Central Lab
มูลค่า 5,000 บาท/ราย

บริการประกันส่งออก SMEs for Small
Biz (EXIM for Small Biz Insurance)

• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 600 บาท
• คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
• คุม้ ครองความเสีย่ งกรณีผซู้ อื้ ล้มละลายผูซ้ อื้ ไม่ชา� ระเงิน
เกิดสงครามปฏิวตั ริ ฐั ประหารในประเทศผูซ้ อื้
หรือมีการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศห้ามน�าเข้าสินค้า
• คุ้มครอง 70% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
• ให้การรับประกันกว่า 133 ประเทศทั่วโลก
• รับประกันภายใต้เทอม Non L/C สูงสุด 180 วัน

สินเชือ่ เอ็กซิมเพือ่ ผูส้ ง่ ออกทางอ้อม

• ส�าหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก
• *อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปีในปีแรก
จากปกติ 4.50% ต่อปีในปีแรก
• (*เฉพาะ 5 รายแรกทีล่ งทะเบียนในงานเท่านั้น)
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
• หลักประกันขั้นต�่า 45% และบุคคล/ นิติบุคคล
ค�้าประกันสามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้

K SME สินเชือ่ ธุรกิจ

วงเงินที่ขอ

ของที่ระลึก

ไม่เกิน 10 ล้าน (0-9,999,999) สมุด A5
10 ล้าน ขึ้นไป
กระเป๋า Lunch Bag

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

4%

ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

สินเชือ่ จ่ายดีทวีคณ
ู
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

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

สินเชือ่ เพือ่ ช�าระภาษีกรมสรรพากร
• วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน
• ประกันเพิม่ ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

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

• ท�าประกัน : ปีท่ี 1 ดอกเบี้ย 1.07% ต่อปี
• ไม่ท�าประกัน : เดือนที่ 1-6 ดอกเบี้ย 1.07 ต่อปี
• วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้ ระยะสัน้ ไม่เกิน 1 ปี ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
• ผ่อนล้านละ 1,700 บาท
• ลงทะเบียนภายในงาน รับของสมนาคุณทันที

สินเชือ่ Robotic and Automation

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชือ่ ธุรกิจเกษตรแปรรูป

SSME

• 80% ของเงินลงทุน
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชือ่ บัญชีเดียว
• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

• วงเงินสูงสุด 1.5 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกัน

สินเชือ่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง

สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักประกัน
ฟรี! ค่าประเมิน สินเชื่อธุรกิจเติบโต

สินเชือ่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ

• วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 6 ปี

วงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน
• วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
ฟรี! ค่าประเมิน My Business My Cash
ธุรกิจคือเงิน
• เริ่มท�าธุรกิจก็กู้ได้
• วงเงินสูงสุด 20 ปี
• ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รับฟรี! ร่มพับลายจุด จ�านวน 1 ชิ้น
เมื่อสมัครสินเชื่อธุรกิจรายย่อยภายในงานเท่านั้น

• วงเงินสูงสุด 3 เท่า
• ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี

• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

สินเชือ่ รักกันยาวๆ

ª• วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ปลอดต้น 12 เดือน
• พิเศษ อาคารพาณิชย์ ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชือ่ กรุงศรี SME

• รับทันที กระเป๋า Eco Friendly Lifestyle Set

AD
บัตรกดเงินสดทันใจ
ดอกเบี้ย 0%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชือ่ หมุนเวียนส่วนบุคคล

สมัครบัตรเครดิต
SCB BEYOND / SCB MY TRAVEL

• รับทันที* กระเป๋าพาสเทล

บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซา่

ให้บริการสินเชื่อบุคคล
โดย บริษัท เทสโก้ โลตัส
มันนี่ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
• รับฟรี กระเป๋าเดินทางซีเซล 20 นิ้ว
เมื่อสมัคร และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร
6,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 45 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ

ธนาคารกรุงไทย

• รับฟรี!! กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 26 นิ้ว
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 20,000 ขึ้นไป
ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร

สมัครบัตรเครดิต
SCB ULTRA PLATINUM /
SCB FAMILY PLUS /
SCB JCB PLATINUM /
SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM /
SCB TOYOTA PLATINUM

บัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภท (บัตรหลักใหม่) • รับฟรี!! กระเป๋า ELLE
รับบัตรก�านัล Starbucks มูลค่า 200 บาท

Overnight Bag 1 ใบ

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan
(สินเชือ่ บุคคลกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบี้ยต�า่ สุด 15% ต่อปี

Xpress Cash
(สินเชือ่ เงินสดทันใจกสิกรไทย)

• ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 30 วัน พิเศษ!

รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

KBank Credit Card
(บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย)
บัตร PTT Blue Credit Card

• รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
• เมือ่ สมัคร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร
ขั้นต�า่ 5,000 บาทต่อรอบบิล
• ติดต่อกัน 3 รอบบิลแรก
หลังบัตรได้รบั การอนุมตั ิ
• สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้
วันนี้ - 31 ธ.ค.2563
• ส�าหรับบัตรหลัก/หรือบัตรเสริมรายใหม่ใบแรก
จะได้รับ 999 Shopee Coins
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด
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ทุกยอดธุรกรรม
10,000 บาท

ลุน 1 สิทธิ์

รับรางวัลใหญ

1.
iPhone12 mini ( 64 GB)
2. ที่พัก Movenpick Asara Resort&Spa

1 รางวัล
4 รางวัล

3.

เคร�่องนวดเทา

4 รางวัล

4.

เคร�่องนวดมือจับ

4 รางวัล

5.

บัตรกำนัล LME มูลคา 2,500 บาท

10 รางวัล

หัวหิน 3 วัน 2 คืน

6. สมาชิกนิตยสาร Gourmet&Cuisine
( ม.ค.-มิ.ย.64 )

10 รางวัล

หมายเหตุ : ผูที่ ไดรับรางวัล 1-5 ทางเจาหนาที่จะติดตอกลับไป
www.moneyexpo.net
สนับสนุนโดย

www.moneyexpoonline.com

Money Expo

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.

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
Money_Expo

Money Expo Plus

สแกน QR

สแกน QR

พฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค. 63

เสารที่ 19 ธ.ค. 63
11.00-12.30 น.

13.00 - 14.30 น.

ออมเง�นรอยเปนเง�นลาน
วางแผนการออมเง�นกับ กอช.
กฤษฏ รอดประชา

ผูชวยเลขาธิการกองทุนการออมแหงชาติ

อภิลักษณ สุวรรณรังษี

นักธุรกิจอาคเนย x
Happiness by Design x
อาคเนย Station x
Total Digital Solution
จิรวัฒน พฤกษภูร�พงศ

หัวหนาฝายการตลาด
กองทุนการออมแหงชาติ

รักษาการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ชองทางตัวแทน
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น

15.00 - 16.30 น.

ไกรยง โตเข�ยว

Gold Outlook 2021
by Aurora

ผูอำนวยการฝายสนับสนุนงานตัวแทน
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น

13.00 - 14.30 น.

กันต จ�โลทก

Vice President - Business Trading

เจาะลึกจ�ดแข็ง
ทำไมตองลงทุนหุน
ตางประเทศ
กับ “BLS Global
Investing”

วสวัตติ์ วรว�จิตรกาญจน

Interbank Manager

ศร�รักษ จำปาทอง

ดำเนินรายการโดย

ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

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

อาทิตยที่ 20 ธ.ค. 63
11.00 - 12.30 น.

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

อคร บุญจินดาวงค

Director of Sales , Digital Marketing (Sales)

CISSA GROUP CO., LTD. / CNH Hospitality Group Co.,Ltd.

13.00 - 14.30 น.

ประกันสุขภาพกับการวางแผนทางการเง�น
สมชาย เจร�ญประกอบ

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

15.00 - 16.30 น.

เปดธีมลงทุน…เฟนหุนแกรงป 64
เผดิมภพ สงเคราะห

กรรมการผูจัดการ บล.หยวนตา (ประเทศไทย) จำกัด

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ

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

แผนผังแสดงงาน EH 103-104 ไบเทค บางนา

