พบความมั่งคั่ง
ในมิติใหมแหงอนาคต

มหกรรมการเง�นการลงทุนครบวงจร
สินเชื่อ เงินฝาก ลงทุนหุน/กองทุน ประกันชีวิต/ภัย/สุขภาพ

12-14 พ.ย.64 10.00 – 20.00 น.

เชียงใหมฮอลล เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

ครบเร�่องกูบาน
กูซื้อ/กูเพ�่ม
ร� ไฟแนนซบาน

ดอกเบี้ย

เดือน

ซื้อประกัน

หามพลาด! สัมมนาออนไลน

ในงาน รับฟร�
ทองคำแทง 9 บาท
iPhone
13
Pro Max

ชองทางรับชม

ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ทำธุรกรรมไดทั้ง Offline และ Online
บนแพลตฟอรมใหม

www.moneyexpoonline.com

สนับสนุนโดย

www.moneyexpo.net

Money Expo

Money_Expo

Money Expo Plus

การเง�นธนาคาร, MONEY AND BANKING CHANNEL, MONEY EXPO
MONEY AND BANKING CHANNEL

www.moneyexpoonline.com

ครบเรื่องกู้บ้าน ที่นี่ที่เดียว
กู้ซื้อ/กู้เพิ่ม/รี ไฟแนนซ์บ้าน

ดอกเบี้ย

0
%
6 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้าน

สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
สินเชือ่ Home for cash

• ดอกเบี้ย 0.99%
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
คิดเป็น 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) *
• อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
• รับ หมอนรองคออุ่นรัก
สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
รับเพิ่ม
ต่อที่ 1 ลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกูต้ งั้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ต่อที่ 2 ลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกู้ ตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป
และซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(MRTA/MLTA)
รับเพิม่ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท
ตามเงื่อนไข

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง

• รับ อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
เมือ่ ลงทะเบียนจองสิทธิภ์ ายในงาน
• รับเพิม่ หมอนรองคอ 1 ใบ
เมือ่ สมัครสินเชือ่ บ้านบัวหลวง พร้อมยืน่ เอกสาร
ประกอบค�ำขออย่างน้อย 3 รายการภายในงาน

ทรัพย์

มืลดสูองสอง
สุด

60 %

• ปีที่ 1 อัตราดอกเบีย้ คงที่ 2.60% ต่อปี
• ปีที่ 2 MRR-3.35% ต่อปี
• ปีที่ 3 MRR-2.80% ต่อปี
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้
- กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบีย้ MRR -1.00% ต่อปี
- กรณีลกู ค้ารายย่อย อัตราดอกเบีย้ MRR -0.50% ต่อปี
(ปัจจุบนั อัตราดอกเบีย้ MRR ธอส. เท่ากับ
6.150% ต่อปี)
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ซือ้ ปลูกสร้าง ต่อเติม
ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�ำนองจากสถาบันการเงินอืน่
และกูเ้ พิม่ เพือ่ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม
อาคาร และช�ำระค่าเบีย้ ประกันชีวติ คุม้ ครอง
สินเชือ่ วงเงินกู้ (MRTA) โดยหลักประกันในการยืน่ กู้
ต้องอยูใ่ นพืน้ ที่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน เชียงราย
พะเยา น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน แพร่ และตาก
พิเศษ 3 ฟรีคา่ ธรรมเนียม :
1. ค่าธรรมเนียมการยืน่ กู้ 0.1%
2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชือ
่ บ้านกสิกรไทย)

• อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
• พร้อมรับของแถมภายในงาน ตามเงือ่ นไขทีก่ �ำหนด

ธนาคารกสิกรไทย

K-Property
(ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)
• บ้านมือสองท�ำเลดี ราคาเดียว 2.99 ล้านบาท
• ทรัพย์มือสอง ลดสูงสุด 60%
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน สูงสุด 300,000 บาท
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100%
ฟรีค่าประเมิน (เมื่อขอสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลอยตัว เฉลี่ย 3 ปี
เริ่มต้น 2.77%
• ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
• ธนาคารออกค่าจดจํานองให้ 1%
(เฉพาะกรณีซื้อที่อยู่อาศัยใหม่)*
• วงเงินกู้สูงสุด 110% (กรณีซ้อื ที่อยู่อาศัยใหม่ /
มือสอง ในสัญญาที่ 1 เท่านั้น) ส�ำหรับลูกค้า
ทีย่ นื่ ค�ำขอสินเชือ่ ระหว่างวันที่ 12 พ.ย. - 30 ธ.ค.64
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเคหะ

• กูซ้ อื้ บ้าน กูส้ ร้างบ้าน กูต้ อ่ เติมซ่อมแซมบ้าน
• ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน
• กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า
• ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
• หลังจากนั้นปีแรกผ่อนน้อย
เพียงล้านละ 1,500 บาท/เดือน
• ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ และค่านิติกรรมสัญญา

ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย
รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ เมื่อลงทะเบียนขอสินเชื่อ
เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน
• ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• ต่อที่ 2 รับบริการส�ำรวจและประเมินหลักประกัน
มูลค่า 3,210 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ
• ต่อที่ 3 รับเพิ่ม กระเป๋า Blue Bag 1 ใบ

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำ� เลเด่น
• ในจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง ตาก เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ก�ำแพงเพชร ลพบุรี
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี และ ชัยนาท มาจ�ำหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ
พร้อมโปรโมชั่น ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ต่อปี นานสูงสุดถึง 48 เดือน

ซื้อประกันในงาน รับฟรี
ทองคำ�แท่ง 9 บาท
iPhone 13 Pro Max
ธนาคารกรุงเทพ
ประกันชีวิต

• รับ บัตรของขวัญ สตาร์บัคส์
มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยภายในงาน
¬Gain1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ ได้

• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยภายในงาน
¬ประกันวินาศภัย

• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน
และช�ำระเบี้ยประกันภัยภายในงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประกันภัย

รับประกันโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต/
บมจ.ไทยประกันชีวิต
• สมัครและช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบ
รายปีของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
และ / หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ตามเงื่อนไข
• รับ กระเป๋า Overnight
ตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท
• รับ กระเป๋าเดินทาง 21”
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
• รับทันที เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ
สมัครและช�ำระเบี้ยประกัน กรุงศรี
ประกันสุขภาพตามใจ
รับประกันโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
¬ - รับทันที กระเป๋าพับได้ลายจุด
ช�ำระเบี้ยประกันภัยส�ำเร็จรูป ของ บมจ.อลิอันซ์
อยุธยา ประกันภัย 1,499 บาท ขึ้นไป
• รับเพิ่ม ทองค�ำแท่งหนัก 2 บาท 1 รางวัล
(รวม 3 วัน = 3 รางวัล) ส�ำหรับลูกค้าที่สมัคร
และช�ำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดในแต่ละวัน
(1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์)

ธนาคารกสิกรไทย
K-Bancassurance
(ประกันชีวิตและสุขภาพกสิกรไทย)

ป่วยมีจา่ ย IPD + OPD คุม้ ครองสูงสุด 50,000 บาท/ครัง้
ไม่จ�ำกัดครั้ง/ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง *392 บาท/ปี
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

• กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์เพือ่ คุม้ ครองชีวติ
และออมทรัพย์แบบมีระยะเวลาส่งช�ำระ 10 ปี
คุ้มครอง 12 ปี ได้รบั เงินคืนเมื่อครบ
ก�ำหนดสัญญา
• เป็นเกษตรกร หรือ ครอบครัวเกษตรกร
• อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์
• เลือกส่งช�ำระ เป็นจ�ำนวนเต็มร้อยตั้งแต่
300-1,000 บาทต่อเดือน
• ก�ำหนดส่งช�ำระได้เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน
ราย 6 เดือน และ รายปี
• ส่งช�ำระงวดแรก ขั้นต�่ำอย่างน้อย 3 เดือน

ธกส ทวีรัก 99

กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชวี ิตรายบุคคล
เพือ่ การคุม้ ครองชีวติ ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปีบริบรู ณ์
คุณสมบัติ
• สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
• เกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกร
• อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์
• สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อวัยวะครบถ้วน
ไม่มีส่วนใดส่วนหนึง่ พิการ
• อัตราเงินฝากสงเคราะห์ข้นั ต�่ำและสูงสุด อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชวี ติ ขัน้ ต�ำ่ สุด ส�ำหรับผูฝ้ าก
ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เท่ากับ 1,120 บาท/ปี
ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
• อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชวี ิตขั้นสูงสุด ส�ำหรับ
ผู้ฝากที่มอี ายุ 60 ปีบริบูรณ์ เท่ากับ 4,630 บาท/ปี
• ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต

ช�ำระเบี้ย 		 รับ			
2,000,000 บาทขึ้นไป ทองค�ำแท่ง หนัก 9 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป ทองค�ำแท่ง หนัก 4 บาท
500,000 บาทขึ้นไป iPhone13 Pro Maxหรือ
iPad pro (128 gb wifi-Fi+Cellular)
300,000 บาทขึ้นไป ทองค�ำแท่งหนัก 1 บาท
100,000 บาทขึ้นไป สร้อยคอทองค�ำแท่ง
หนัก 1 สลึง		
50,000 บาทขึ้นไป
กระเป๋าเดินทางล้อลาก 20 นิ้ว
30,000 บาทขึ้นไป
หมอนผ้าห่ม			
20,000 บาทขึ้นไป
กระบอกน�้ำเก็บอุณหภูมิ

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต

• กรมธรรม์ท่นี �ำส่งและอนุมัติ รับของที่ระลึก
ตามเงื่อนไข
• รับกระเป๋าคาดอก เมื่อสมัครกรมธรรม์
รายสามัญที่ปิดในงานไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเบี้ย
• รับ ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิ
เบี้ยประกันรับรวมรายปี 20,000 - 99,000 บาท
• รับ กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
เบี้ยประกันรับรวมรายปี 100,000 - 999,000 บาท
• รับ เครื่องฟอกอากาศ
เบี้ยประกันรับรวมรายปี 1,000,000 บาท

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ประกันชีวิต

รับส่วนลดพิเศษ
• พร้อมรับฟรีทนั ที กระติกน�้ำ Zojirushi,
กล่องอเนกประสงค์ หรือ กระเป๋าแคนวาสน�ำ้ เงิน
• หรือผ่อนช�ำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6
หรือ 10 เดือน (ส�ำหรับประกันภัยที่มีเบี้ย
ประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)*
เมื่อท�ำประกันภัยภายในงาน อาทิ ประกันภัย
รถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยอุบตั ิเหตุ ประกันภัยการเดินทาง
และประกันภัยสุขภาพ
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษทั ก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
ต่อที่ 1

• รับสิทธิ์เลือกรับเงินคืน หรือ เครดิตเงินคืน
หรือ บัตรก�ำนัล*
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าเงื่อนไข
ซึ่งรับประกันโดย บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
โดยช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวติ ปีแรกแบบรายปี
ตามก�ำหนด
• พิเศษ! ส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ประกัน 16/6
Plus (BE77, BE81), ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย 75/5
(MCCI 75/5), ประกันเพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ 15/5
รับเงินคืนสูงสุด 6% ของเบี้ยประกันภัยรายปีงวดแรก*
• รับ ทองค�ำหนัก 1 บาท*
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยทุกๆ 3 ล้านบาท
¬ - รับทองค�ำหนัก 1 บาท*
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยทุกๆ 1 ล้านบาท
¬ - พิเศษ! ส�ำหรับลูกค้าทีซ่ อื้ ผลิตภัณฑ์ ประกันเพราะรัก
มรดกจากใจ 99/5 รับเงินคืนสูงสุด 5% ของเบีย้ ประกันภัย
รายปีงวดแรก*
• รับฟรี! ประกันภัยการแพ้วัคซีน COVID-19 คุ้มครอง
นาน 1 ปี** โดยช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก
แบบรายปี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
ประกัน OPD คุ้มครบ จบหายห่วง
ต่อที่ 2 รับสิทธิส์ มัครบัตรเครดิต SCB FIRST/SCB PRIME
นาน 3 ปี*** เมื่อซื้อประกันชีวติ ใหม่
ค่าเบี้ยรายปี
ต่อที่ 3 รับสิทธิ์แบ่งช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวิต
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 12 เดือน****
ต่อที่ 4 สิทธิพิเศษคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
ส�ำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคล กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า
ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์สำ� หรับผู้รบั บ�ำนาญฯ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

¬สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
• สินเชื่อเงินสด วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ
• กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค�้ำประกัน ให้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้
• แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด นาน 60 เดือน

¬สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash)
• วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
¬สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
•
•
•
•
•

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เป็นพนักงานประจ�ำ มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
อายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี

¬KTC - บัตรเครดิตกรุงไทย
• รับบัตรก�ำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท
(เมื่อสมัครบัตรเครดิตเคทีซีบัตรหลักใหม่ ทุกประเภท)

ธนาคารไทยพาณิชย์
¬สมัครบัตรเครดิตหลักใบแรก SCB BEYOND / SCB

ULTRA PLATINUM / SCB UP2ME / SCB JCB
PLATINUM / SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA
PLATINUM
เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติบัตร
• ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาท
รับคะแนนสะสมพิเศษ 4,000 คะแนน
• ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม
กระเป๋า ELLE Overnight Bag 1 ใบ มูลค่า 2,890 บาท
(เฉพาะบัตรเครดิต SCB UP2ME รวมช่องทางการขอผ่าน
Website ของธนาคารไทยพาณิชย์)
• สมัครบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS เมือ่ ใช้จา่ ยครบ
ตามเงือ่ นไข ภายใน 30 วัน นับจากวันทีบ่ ตั รได้รบั อนุมตั บิ ตั ร
• ต่อที่ 1 : ใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาท
รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 400 บาท
• ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม
กระเป๋า ELLE Overnight Bag 1 ใบ มูลค่า 2,890 บาท
¬สินเชื่อบุคคล ปลดหนี้ฉุกเฉิน...มีทางออก

จ่ายหนี้ครบจบในที่เดียว ดอกเบี้ยต�่ำสุด 9.99% ต่อปี
• รับฟรี! หมอนผ้าห่มน้องลิงอีซี่ จ�ำนวน 1 ใบมูลค่า 299 บาท
ส�ำหรับลูกค้าทีส่ มัครสินเชือ่ หมุนเวียน Speedy Cash หรือ
สินเชือ่ ส่วนบุคคล Speedy Loan ภายในงาน 20 ท่านแรกต่อวัน
¬สินเชื่อเงินสด
สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

Xpress Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
• เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมตั ิไว
กู้หมื่น ผ่อนเริ่มต้น 550 บาท/เดือน
¬Xpress Cash

(บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)

• เงินสด กดทันใจ ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสุด 30 วัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.

KBank Credit Card
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)

สินเชื่อสานฝัน สร้างอาชีพ

• สมัครบัตรเครดิต Line Point Credit Card

หลักประกันเงินกู้

• ทีด่ นิ หรือที่ดินพร้อมสิ่งที่ปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
จ�ำนองเป็นประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิน
จดทะเบียนจ�ำนอง
• บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ค�้ำประกันหนี้
ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
• บุคคลตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไป รับรองรับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
วงเงินกู้ขั้นสูง รายละไม่เกิน 100,000 บาท
แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่าย และหรือค่าลงทุนจริง
• ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 4% ไม่เกิน 12 เดือน
เว้นแต่มเี หตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

ค่าลงทุน

• สมัครบัตรเครดิต PTT Blue Credit Card

รับ เครื่องปรับอากาศมินี หรือเครื่องชั่งน�้ำหนัก Xiaomi
รับ e-Coupon มูลค่า 300 บาทและรับส่วนลดพิเศษ
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ

• สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card
รับ โค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 1,500 บาท

ธนาคารกรุงศรี

¬สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
• รับ กระเป๋าล้อลากลายจุด สมัครพร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วน

¬บัตรเครดิตกรุงศรี
ให้บริการสินเชือ่ บุคคลโดย บริษทั บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
¬บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
สมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 100,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ
รับฟรี 15,000 คะแนน

• ปีท่ี 1-3 4%
• ปีท่ี 4-5 MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50)
• ไม่เกิน 5 ปี ปลอดช�ำระต้นเงินได้ไม่เกิน 2 ปีแรก
แต่ไม่ปลอดช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้
• ช�ำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือนรายไตรมาส
รายเดือน 6 เดือน หรือ รายปี ตามที่มาแห่งรายได้

¬บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต

• 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี
ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
• อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50)
• ช�ำระหนีเ้ ป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี
• โดยช�ำระคืนเสร็จไม่เกิน 120 เดือน หรือ 10 ปี นับแต่วนั กู้

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ให้บริการสินเชื่อบุคคล
โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือสูงสุด 2,500 บาท
เมื่อมียอดผ่อนสินค้าสะสมตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน
นับจากวันอนุมัติ

สินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

สินเชื่อ นวัตกรรมดี มีเงินทุน
หลักประกันเงินกู้

• ทีด่ นิ หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย

จ�ำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95
ของวงเงินจดทะเบียนจ�ำนอง
• อัตราดอกเบีย้ 4% / ระยะเวลาช�ำระหนีเ้ งินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน
เว้นแต่มเี หตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน

ค่าลงทุน

• ปีท่ี 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4% ตั้งแต่ปีท่4ี เป็นต้นไป MRR
(ปัจจุบัน MRR เท่ากับ ร้อยละ 6.50 )
• ไม่เกิน 10ปี เว้นแต่มเี หตุพิเศษ ไม่เกิน 15 ปี
และให้สามารถปลอดการช�ำระต้นเงินได้ไม่เกิน 3 ปีแรก
แต่ไม่ปลอดการช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้
• ช�ำระคืนหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน รายไตรมาส
ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามที่มาแห่งรายได้

สินเชื่ออาชีพเสริม เพิ่มรายได้

วงเงินกูข้ นั้ สูง รายละไม่เกิน 50,000 บาท
หลักประกันเงินกู้ หลักประกันเงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของธนาคาร เว้นแต่มเี หตุอันควรผ่อนผันให้ลดหย่อนหลัก
ประกันได้

กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

• รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Essential Duff le

สมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
• รับ Double Cashback รวมสูงสุด 6%
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือสูงสุด 2,500 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิตและ/หรือ
ผ่อนสินค้าตามเงื่อนไขภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือ 13,000 บาท
เมื่อใช้จ่ายเต็มจ�ำนวนสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิต
ในหมวดที่ก�ำหนด รับสูงสุด 3% หรือ สูงสุด 10,000 บาท
• พิเศษรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้
จ่ายเต็มจ�ำนวนรวมตลอดรายการตั้งแต่
600,000 บาทขึ้นไป และมียอดใช้จ่ายต่อเดือนตั้งแต่
50,000 บาทขึ้นไป/เดือน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
•
•
•
•

กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า
ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน
หลังจากนัน้ เดือนที่ 7-24 ผ่อนต�ำ่ เพียงล้านละ 5,500 บาท/เดือน
รองรับหลักทรัพย์หลากหลาย ทั้งบ้าน ห้องชุด ที่ดิน
ที่นา สวน ไร่ ฯลฯ

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ
ดอกเบี้ย 2% 10 ปี
ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
กรุงไทยขยายวงเงิน สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ sSME
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 2 ปี ไม่เกิน 2%

ธนาคารไทยพานิชย์
SSME

• อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ 1.99% ต่อปี
เป็นระยะเวลา 3 เดือนแรก
• สมัคร Payroll Package ลดอัตราดอกเบีย้ 1%
จากอัตราดอกเบีย้ ปกติ ในระยะเวลาเดือนที่ 4-12
(ส�ำหรับสินเชือ่ ธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด 150%
ของหลักประกัน เท่านัน้ ) ยกเว้นค่าประเมินราคา

SSME Product Program

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย แบบมีหลักประกัน

• สินเชื่อธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน
• สินเชื่อธุรกิจคือเงิน My Business My Cash

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)
รับทันที สมุดโน้ตจาก KSME

ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย
รับ กระเป๋า Eco Friendly Lifestyle Set
สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
: SME D Bank
สินเชื่อเอสเอ็มอี เสิร์ฟโปรเด็ดสินเชื่อดอกเบี้ยถูก

• ดอกเบี้ยต�่ำเริ่มต้นเพียง 2.875% ต่อปี
• วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท
• ไม่ต้องมีหลักประกันก็กู้ได้
• รับฟรี “STARBUCKS CARD” มูลค่า 200 บาท
(จ�ำนวนจ�ำกัด) เมือ่ ยืน่ กูภ้ ายในงาน พร้อมเอกสารเบือ้ งต้น
หรือลงทะเบียนรับค�ำปรึกษาแนะน�ำสินเชื่อ
รับฟรี “SME D Gift”

ธนาคารเพื่อการน�ำเข้าและส่งออก
แห่งประเทศไทย : EXIM Bank
สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง
(Brand New Export Financinig)

• สินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ Start-up และผูป้ ระกอบการ
SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก ให้วงเงินสูงสุด 800,000 บาท
• พิเศษ ส�ำหรับกิจการตั้งใหม่ ยังไม่มีงบการเงิน
ก็สามารถขอวงเงินได้ (ไม่เกิน 200,000 บาท)
• อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก เพียง 5% ต่อปี
• พิเศษ ผู้ประกอบการ SMEs ที่แจ้งความประสงค์
ขอสินเชื่อในงาน Money Expo นี้ จะได้รับการ
ลดดอกเบี้ยปีแรก อีก 0.50% เหลือเพียง 4.50% ต่อปี

บริการประกันส่งออก
EXIM for Small Biz

• SMEs โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินทีค่ มุ้ ครอง
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก
• ค่าเบีย้ ประกันภัยเริม่ ต้นเพียง 600 บาทต่อรายผูซ้ อื้ ต่อปี
• วงเงินรับประกันเริ่มต้น 1 แสนบาท สูงสุด 2 ล้านบาท
• ส่งออกไปแล้ว ไม่ได้รบั ช�ำระค่าสินค้า สามารถเรียก
เคลมค่าสินไหมทดแทนจากธนาคารได้ 80%
ของมูลค่าความเสียหาย
• พิเศษ ผูท้ ขี่ อใช้บริการในงานสามารถได้สทิ ธิทำ� ประกัน
การส่งออกผูซ้ อื้ ได้ 1 รายฟรี วงเงินรับประกันคุม้ ครอง
3 แสนบาท (ค่าเบีย้ ประกันปกตทีต่ อ้ งจ่าย 1,800 บาท)

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร

วงเงินกู้ต่อราย ไม่เกินรายละ 100 ล้านบาท
(เมื่อรวมหนี้ทุกสัญญาแล้วต้องเป็นไปตามข้อบังคับ)

อัตราดอกเบี้ย

ลูกค้าเกษตรและบุคคล
ปีที่ 1 - 2 P/N, ค่าลงทุน Trade Finance=4.00% , O/D= 4.00%
ปีที่3* - 10 MRR-1, O/D = MOR
ลูกค้าผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงิน
ชุมชน เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
ปีที่ 1 - 2 P/N, ค่าลงทุน Trade Finance=4.00% , O/D= 4.00%
ปีที่3* - 10 MLR, O/D = MOR
หมายเหตุ* โดยในปีท่ี 3-4 จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4 ต่อปี เมื่อลุกค้าสามารถด�ำเนินการได้ตามตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารก�ำหนดได้ภายในปีท่ี 2

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม : บสย.
โครงการค�้ำประกันสินเชื่อตามพระราช
ก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู

• เป็น SMEs ทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ ตามพระราชก�ำหนด (บสย.
ค�ำ้ ประกันเต็มวงเงิน ทุกรายทีไ่ ด้รบั สินเชือ่ ผ่าน พ.ร.ก.ฟืน้ ฟู)
• วงเงินโครงการ 250,000 ลบ. (เฟสแรก 100,000 ลบ.)
• ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ ร้อยละ 1.75 ต่อปี
(รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียม ปีที่ 3-7 รวม ร้อยละ 3.5 ต่อปี)
• วงเงินค�้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 150 ลบ.
ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน
- ค�ำ้ ประกันไม่เกิน 10 ปี, ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั การยกเว้น

อัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ

ปีที่ 1 – ปีที่ 2 : ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ
				 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ปีที่ 3 – ปีที่ 6 : ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ
				 ร้อยละ 1 ต่อปี
ปีที่ 7
: ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ
				 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ปีที่ 8 – ปีที่ 10 : ค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ
				 ร้อยละ 1.75 ต่อปี

กู้ซื้อรถป้ายแดง
ธนาคารกสิกรไทย

ดาวน์น้อย

ผ่อนนาน

กรุงศรี ออโต้

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

ให้บริการสินเชือ่ บิก๊ ไบค์
โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลสี

รับทันที ของพรีเมี่ยม 1 ชิ้น

รถบ้าน

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด

และส่งเอกสารครบ
รับเพิม่ กระเป๋าเดินทาง
และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว

ต่อที่ 1 เมื่อสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ในงาน

ต่อที่ 2 Booked เลือกรับสิทธิพักเรื่องผ่อน 90 วัน
หรือ รับฟรี! บัตรก�ำนัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
คาร์ ฟอร์ แคช

รับฟรี แก้วน�้ำซิลิโคนพับได้ เมื่อสมัครภายในงาน
และส่งเอกสารครบ
รับเพิม่ นาฬิกา Xiaomi Mi Band4
เมื่อได้รับอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญา

รับฟรี หมอนหัวใจ เมือ่ สมัครภายในงาน

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์

เมื่อสมัครภายในงาน และส่งเอกสารครบ
รับฟรี กล่องข้าว 3 ชั้น
และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
รับเพิ่ม บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท
บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท

ลงทุนครบวงจร

หุ้น-กองทุน-คริปโทฯ
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

พิเศษ! เมื่อลงทุนกองทุน RMF/ SSF/SCBFIN/SCBINCA/
SCBCLASSICA/SCBGEX(A)/SCBDJI(A)
SCBEUROPE(A)/Principal VNEQ ภายในงาน

ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ*ผ่านช่องทาง K PLUS
และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest
ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH
มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน) ภายในงาน

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ�ำกัด
• รับทันที เสือ้ ยืด Bitkub Crypto Series ลงทะเบียนในงาน
• พิเศษ เพียงโชว์แอปพลิเคชั่น Bitkub ร่วมเล่นเกม
เพื่อรับของรางวัล

ธนาคารกรุงศรี
หลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วน
รับ กระเป๋า Sport By Krungsri Securities
• เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รบั อนุมัติ
รับ บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท

กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ (Investment)
• กองทุน SSF/RMF ตัวเด่นจาก SCB
• พิเศษ รับคืนหน่วยลงทุน SCBSFF 0.2%
ของมูลค่าลงทุนสุทธิ
เมื่อมียอดลงทุนสุทธิในกองทุน SSF และ/หรือ RMF
ที่ร่วมรายการ (สูงสุด 1,000 บาท*)

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การลงทุนในโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด
“New Paradigm of Capital Market”

• รู้จักกับ “ตลาดทุนยุคใหม่” (Digital for Capital Market)
• เรียนรู้เทคนิคการเริ่มต้นวางแผนการลงทุน
ตั้งเป้าหมาย และส�ำรวจความพร้อมการลงทุน
• ลงทุนหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างรู้เท่าทัน
• เริ่มต้นลงทุนง่ายๆ ได้ด้วยเงินเพียง 100 บาท
• วางแผนลงทุนเพือ่ วัยเกษียณผ่านกองทุน PVD SFF และ RMF
• รูท้ นั ภัยกลโกงในยุคดิจทิ ลั รูจ้ กั สัญญาณเตือนภัยกลโกง
และตัวช่วยตรวจสอบ เพือ่ ให้ดแู ลปกป้องสิทธิของตัวเองได้
• พร้อมรับของที่ระลึกส�ำหรับผู้ที่เข้าชมบูธ

ธนาคารกรุงไทย
KTZ

ธนาคารกรุงเทพ

เปิดบัญชีหุ้นผ่าน WEALTH ME App.
รับ Gift Voucher Swensen’s E-Card มูลค่า 100 บาท

รับทันที กระเป๋า Carnival Bag 1 ใบ/ท่าน*

• รับ กระบอกน�ำ้ ร้อน-เย็นพกพา

กองทุนรวม

KTAM

ลงทุนตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF / SSF ภายในงาน
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

• รับ กระเป๋าเดินทางพกพา

รับ Bualuang ECO Bag 1 ใบ

• รับ กระเป๋าเป้อเนกประสงค์

บริการแนะน�ำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เมือ่ เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กบั บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ภายในงาน และใช้บญ
ั ชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ
เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อตั โนมัติ (ATS)

ลงทุนตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป
ลงทุนตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

• ส�ำหรับลูกค้าทีล่ งทุนภายในงาน
รับ ของที่ระลึกตามเงื่อนไข

เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.3%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

• ลุ้นรางวัล ระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง
(จับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี)
• ลุ้นรางวัลระดับประเทศปีละ 1 ครั้ง
(จับรางวัลในเดือนธันวาคม)
• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.45 ต่อปี โดยลูกค้าได้รบั
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 ส่วนต่างร้อยละ 0.30
ธนาคารน�ำไปจัดหาของรางวัลเพื่อการจับรางวัล

เงินฝาก A-Savings ออมเงินในรูปแบบ Digital
• ดอกเบี้ยร้อยละ 0.45 ต่อปี ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงิน
ฝากโดยทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงินฝากปีละ 2 ครั้ง
ตามรอบการจ่ายดอกเบี้ย

เงินฝากผู้สูงอายุ (Senior Savings)

การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโดยทบ
เป็นต้นเงินปีละ 2 ครั้ง เดือนมีนาคม และกันยายน
ซึ่งก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ตามรายละเอียดดังนี้

เงินฝาก

ดอกเบี้ย

0 - 19,999.99 บาท
ร้อยละ 0.25 ต่อปี
20,000.00 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 0.45 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
•
•
•
•

เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 10,000 บาท
ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำ� กว่า 1,000 บาท
ลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 0.45 % ต่อปี ไม่เสียภาษี
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ถอน ขั้นต�่ำ 500 บาท

เงินฝากประจ�ำปลอดภาษี 24 เดือน

• ฝากขั้นต�่ำเดือนละ 1,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
• ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 เดือน
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี
• ลูกค้ามีสทิ ธิ์เปิดบัญชีนี้กับสถาบันการเงินได้
ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น

เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน,
24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน, 60 เดือน

• บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีข้นึ ไป และนิติบุคคล
• เปิดบัญชีไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท
• ถอนได้ครั้งละไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท
เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
• อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ
New Flexi for Welfare and Corporate
• ยอดคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท
ได้รบั อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
• ยอดมากกว่า 10 ล้านบาท
ได้รบั อัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
พิเศษ : เดือนใดไม่มกี ารถอนจะได้รบั ดอกเบี้ยบวกเพิ่ม
อีก 0.25% ต่อปี และได้รบั การยกเว้นภาษี

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝาก

สิทธิพิเศษ ส�ำหรับลูกค้าใหม่

• รับทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

เมื่อเปิดบัญชี e-Savings
พร้อมยืนยันตัวตน Be My ID ภายในงาน

• รับทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือสินมัธยะ
ทรัพย์ทวี - บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

การเง�นธนาคาร, MONEY AND BANKING CHANNEL, MONEY EXPO
MONEY AND BANKING CHANNEL

www.moneyexpoonline.com

REGISTRATION

OUT
CHECK
OUT

IN

CHECK IN
R

ISTO

REG

ฉีดวัคซีนเร�ยบรอยแลว

Check in และ Check out
ผาน www.ไทยชนะ.com

ลงทะเบียนเขางาน
ดวยระบบดิจิทัล

แยกชองทาง เขา-ออก
ลดความแออัด

ตรวจวัดอุณหภูมิ
ไมเกิน 37.5 Cํ

ทุกคนสวมหนากาก
อนามัยตลอดเวลา

บร�การจ�ดนั่งรอ
แบบเวนระยะหางภายในงาน

ฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อ
ทุกวัน

เช็ดทำความสะอาด
ภายในบร�เวณงาน

1-2m

บร�การเจลแอลกอฮอล
ในพ�้นที่ตลอดงาน

รณรงครักษาระยะหาง
1-2 เมตร

เจาหนาที่สวม Face Shield
และหนากากอนามัย

