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ช�องทางรับชมดอกเบี้ย           เดือน

สินเชื่อ   เงินฝาก   ลงทุนหุน/กองทุน   ประกันชีวิต/ภัย/สุขภาพ



สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และ
สินเช่ือ Home for cash
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษแบบลอยตวั เฉลี่ย 3 ปี  
เริ่มต้น 2.77%
• ฟรคี่าธรรมเนยีมการยื่นกู้ 
• ธนาคารออกค่าจดจาํนองให้ 1%  
(เฉพาะกรณซีื้อที่อยู่อาศยัใหม่)* 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 110% (กรณซีื้อที่อยู่อาศยัใหม่ /  
มอืสอง ในสญัญาที่ 1 เท่านั้น) สาํหรบัลูกค้า 
ที่ยื่นคาํขอสนิเชื่อ ระหว่างวนัที่ 12 พ.ย. - 30 ธ.ค.64
 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้านกรุงศรี
• ดอกเบี้ย 0.99% 
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั 50% 
คดิเป็น 1,605 บาท (รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม) *
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
•	รับ	หมอนรองคออุ่นรัก	
สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
รับเพิ่ม

ต่อที	่1 ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกูต้ั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
รบั กระเป๋าเดนิทาง Bear Friends 24” 
ต่อที	่2 ลกูค้าที่เบกิรบัเงนิกู ้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ(MRTA/MLTA) 
รบัเพ่ิม	บตัรก�ำนลัเซน็ทรัล	มูลค่ำ	3,000	บำท 
ตามเงื่อนไข 

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 

• รบั อตัราดอกเบี้ยพเิศษ  
เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธิ์ภายในงาน 
• รบัเพิ่ม หมอนรองคอ 1 ใบ 
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้านบวัหลวง พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบคาํขออย่างน้อย 3 รายการภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อเคหะ 
• กูซ้ื้อบ้าน กูส้ร้างบ้าน กูต่้อเตมิซ่อมแซมบ้าน 
• ไม่ต้องจ่ายเงนิต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดอืน
• กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า
• ดอกเบี้ย 0% นานสูงสดุ 6 เดอืน
• หลงัจากนั้นปีแรกผ่อนน้อย  
เพยีงล้านละ 1,500 บาท/เดอืน
• ฟร ีค่าบรกิารสนิเชื่อ และค่านติกิรรมสญัญา

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย
¬K-Home Loan (สินเชือ่บ้านกสกิรไทย)
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 
• พร้อมรบัของแถมภายในงาน ตามเงื่อนไขที่กาํหนด

สินเชื่อบ้าน 
• ปีที่ 1 อตัราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี 
• ปีที่ 2 MRR-3.35% ต่อปี
• ปีที่ 3 MRR-2.80% ต่อปี 
• ปีที่ 4 จนถงึตลอดอายสุญัญาเงนิกู้
- กรณสีวสัดกิาร อตัราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี
- กรณลีกูค้ารายย่อย อตัราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี 
(ปัจจบุนัอตัราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากบั 
6.150% ต่อปี)
วตัถปุระสงค์ : เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเตมิ 
ซ่อมแซม ไถ่ถอนจาํนองจากสถาบนัการเงนิอื่น 
และกูเ้พิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเตมิ ขยาย ซ่อมแซม
อาคาร และชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติคุม้ครอง 
สนิเชื่อวงเงนิกู ้(MRTA) โดยหลกัประกนัในการยื่นกู้
ต้องอยูใ่นพื้นที่ จ.เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชยีงราย 
พะเยา น่าน ลาํปาง ลาํพนู แพร่ และตาก
พเิศษ	3	ฟรค่ีำธรรมเนยีม : 
1. ค่าธรรมเนยีมการยื่นกู ้0.1%
2. ค่าจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม 
3. ค่าประเมนิราคาหลกัประกนั

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครบเรื่องกู้บ้าน ที่นี่ที่เดียว 
กู้ซื้อ/กู้เพิ่ม/รีไฟแนนซ์บ้าน

60 %

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

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีท�าเลเด่น
•	ในจังหวัดเชียงใหม	่ล�าพูน	ล�าปาง	ตาก	เชียงราย	พะเยา	น่าน	แพร่	พิษณุโลก	อุตรดิตถ	์สุโขทัย	ก�าแพงเพชร	ลพบุร	ี
เพชรบูรณ์	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี	และ	ชัยนาท	มาจ�าหน่ายด้วยส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ		
พร้อมโปรโมชั่น	ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย	0%	ต่อปี	นานสูงสุดถึง	48	เดือน 

ลดสูงสดุ

ทรพัย์
มือสอง

ดอกเบี้ย

0% 
6 เดือน 



ธนาคารกรุงเทพ
 
ประกันชีวิต 
• รบั บตัรของขวญั สตาร์บคัส์  
มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท 
เมื่อสมคัรและชาํระเบี้ยประกนัภยัภายในงาน 
¬Gain1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้ 
• รบั บตัรของขวญั มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท 
เมื่อสมคัรและชาํระเบี้ยประกนัภยัภายในงาน
¬ประกันวินาศภัย
• รบั บตัรของขวญั มูลค่าสูงสดุ 500 บาท 
เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน  
และชาํระเบี้ยประกนัภยัภายในงาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 
ประกันชีวิต 
รับส่วนลดพิเศษ
• พร้อมรบัฟรทีนัท ีกระตกินํ้า Zojirushi,  
กล่องอเนกประสงค์ หรอื กระเป๋าแคนวาสนํ้าเงนิ 
• หรอืผ่อนชาํระผ่านบตัรเครดติ 0% นาน 6 
หรอื 10 เดอืน (สาํหรบัประกนัภยัที่มเีบี้ย 
ประกนัภยัตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)* 
เมื่อทาํประกนัภยัภายในงาน อาท ิประกนัภยั
รถยนต์ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัโจรกรรม 
ประกนัภยัอบุตัเิหต ุประกนัภยัการเดนิทาง  
และประกนัภยัสขุภาพ
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด

บมจ.ไทยประกันชีวิต
 
ประกันชีวิต 
ช�ำระเบี้ย      รับ   
2,000,000 บาทขึ้นไป ทองคาํแท่ง หนกั 9 บาท 
1,000,000 บาทขึ้นไป ทองคาํแท่ง หนกั 4 บาท 
500,000 บาทขึ้นไป iPhone13 Pro Maxหรอื  
 iPad pro (128 gb wifi-Fi+Cellular)
300,000 บาทขึ้นไป  ทองคาํแท่งหนกั 1 บาท 
100,000 บาทขึ้นไป  สร้อยคอทองคาํแท่ง  
 หนกั 1 สลงึ  
50,000 บาทขึ้นไป กระเป๋าเดนิทางล้อลาก 20 นิ้ว 
30,000 บาทขึ้นไป หมอนผ้าห่ม   
20,000 บาทขึ้นไป กระบอกนํ้าเกบ็อณุหภูม ิ

ซื้อประกันในงาน รับฟรี 
ทองคำาแท่ง 9 บาท 

iPhone 13 Pro Max

ประกันชีวิต 
• กรมธรรม์ที่นาํส่งและอนมุตั ิรบัของที่ระลกึ 
ตามเงื่อนไข
• รบักระเป๋าคาดอก เมื่อสมคัรกรมธรรม์ 
รายสามญัที่ปิดในงานไม่จาํกดัจาํนวนเบี้ย 
• รบั ชดุแก้วเกบ็อณุหภูมิ
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 20,000 - 99,000 บาท 
• รบั กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 100,000 - 999,000 บาท 
• รบั เครื่องฟอกอากาศ
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 1,000,000 บาท 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต

เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
• กรมธรรม์การฝากเงนิสงเคราะห์เพื่อคุม้ครองชวีติ 
และออมทรพัย์แบบมรีะยะเวลาส่งชาํระ 10 ปี 
คุ้มครอง 12 ปี ได้รบัเงนิคนืเมื่อครบ 
กาํหนดสญัญา
• เป็นเกษตรกร หรอื ครอบครวัเกษตรกร
• อาย ุ20-60 ปีบรบิูรณ์
• เลอืกส่งชาํระ เป็นจาํนวนเตม็ร้อยตั้งแต่  
300-1,000 บาทต่อเดอืน
• กาํหนดส่งชาํระได้เป็นรายเดอืน ราย 3 เดอืน 
ราย 6 เดอืน และ รายปี
• ส่งชาํระงวดแรก ขั้นตํ่าอย่างน้อย 3 เดอืน
ธกส ทวีรัก 99
กรมธรรม์การฝากเงนิสงเคราะห์ชวีติรายบคุคล 
เพื่อการคุม้ครองชวีติตลอดชพีถงึอาย ุ99 ปีบรบิรูณ์ 
คณุสมบตัิ
• สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
• เกษตรกรหรอืครอบครวัเกษตรกร
• อาย ุ20-60 ปีบรบิูรณ์
• สขุภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ อวยัวะครบถ้วน
ไม่มสี่วนใดส่วนหนึ่งพกิาร
• อตัราเงนิฝากสงเคราะห์ขั้นตํ่าและสูงสดุ -  
อตัราเงนิฝากสงเคราะห์ชวีติขั้นตํ่าสดุ สาํหรบัผู้ฝาก 
ที่มอีาย ุ20 ปีบรบิูรณ์ เท่ากบั 1,120 บาท/ปี  
ต่อวงเงนิคุ้มครอง 100,000 บาท
• อตัราเงนิฝากสงเคราะห์ชวีติขั้นสูงสดุ สาํหรบั 
ผู้ฝากที่มอีาย ุ60 ปีบรบิูรณ์ เท่ากบั 4,630 บาท/ปี 
• ต่อวงเงนิคุ้มครอง 100,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

ธนาคารไทยพาณิชย์
 
 ต่อที่ 1 
• รบัสทิธิ์เลอืกรบัเงนิคนื หรอื เครดติเงนิคนื  
หรอื บตัรกาํนลั*
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติที่เข้าเงื่อนไข  
ซึ่งรบัประกนัโดย บมจ.เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ 
โดยชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติปีแรกแบบรายปี 
ตามกาํหนด
• พเิศษ! สาํหรบัลูกค้าที่ซื้อผลติภณัฑ์ ประกนั 16/6  
Plus (BE77, BE81), ประกนัเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย 75/5 
(MCCI 75/5), ประกนัเพราะอุ่นใจ ออมสั้นทนัใจ 15/5  
รบัเงนิคนืสูงสดุ 6% ของเบี้ยประกนัภยัรายปีงวดแรก* 
• รบั ทองคาํหนกั 1 บาท* 
สาํหรบัเบี้ยประกนัภยัทกุๆ 3 ล้านบาท 
¬ - รับทองคาํหนกั 1 บาท* 
สาํหรบัเบี้ยประกนัภยัทกุๆ 1 ล้านบาท 
¬ - พเิศษ! สาํหรบัลกูค้าที่ซื้อผลติภณัฑ์ ประกนัเพราะรกั 
มรดกจากใจ 99/5 รบัเงนิคนืสงูสดุ 5% ของเบี้ยประกนัภยั
รายปีงวดแรก* 
• รบัฟร!ี ประกนัภยัการแพ้วคัซนี COVID-19 คุ้มครอง
นาน 1 ปี** โดยชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติปีแรก 
แบบรายปี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เมื่อซื้อผลติภณัฑ์
ประกนั OPD คุ้มครบ จบหายห่วง
ต่อที ่2 รบัสทิธิ์สมคัรบตัรเครดติ SCB FIRST/SCB PRIME 
นาน 3 ปี*** เมื่อซื้อประกนัชวีติใหม่ 
ค่าเบี้ยรายปี
ต่อที่ 3 รบัสทิธิ์แบ่งชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติ  
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสดุ 12 เดอืน****
ต่อที่ 4 สทิธพิเิศษคะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื 
สาํหรบับตัรเครดติไทยพาณชิย์

ธนาคารกสิกรไทย
 
K-Bancassurance  
(ประกันชีวิตและสุขภาพกสิกรไทย) 
ป่วยมจ่ีาย IPD + OPD คุม้ครองสงูสดุ 50,000 บาท/ครั้ง 
ไม่จาํกดัครั้ง/ปี เบี้ยเริ่มต้นเพยีง *392 บาท/ปี  
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกาํหนด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
ประกันภัย
รบัประกนัโดย บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชวีติ/ 
บมจ.ไทยประกนัชวีติ
• สมัครและช�ำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตแบบ 
รำยปีของ	บมจ.อลิอันซ์	อยุธยำ	ประกันชีวิต	
และ	/	หรือ	บมจ.ไทยประกันชีวิต ตามเงื่อนไข
• รับ กระเป๋า Overnight 
ตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท 
• รับ	กระเป๋ำเดินทำง	21” 
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 
• รับทันท	ีเครื่องจ่ำยแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ 
สมคัรและชาํระเบี้ยประกนั กรงุศร ี 
ประกนัสขุภาพตามใจ
รบัประกนัโดย บมจ.อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัภยั
¬ - รับทันท	ีกระเป๋ำพับได้ลำยจุด 
ชาํระเบี้ยประกนัภยัสาํเรจ็รูป ของ บมจ.อลอินัซ์ 
อยธุยา ประกนัภยั 1,499 บาท ขึ้นไป 
• รับเพิ่ม ทองคาํแท่งหนกั 2 บาท 1 รางวลั 
(รวม 3 วนั = 3 รางวลั) สาํหรบัลูกค้าที่สมคัร 
และชาํระเบี้ยประกนัชวีติสูงสดุในแต่ละวนั 
(1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์) 



ธนาคารกรุงไทย
สนิเชื่ออเนกประสงค์ส�ำหรบัผู้รบับ�ำนำญฯ  
อตัรำดอกเบี้ยพเิศษ 4% ต่อปีตลอดอำยสุญัญำ

¬สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
• สนิเชื่อเงนิสด วงเงนิสูง ดอกเบี้ยถูกใจ 
• กู้ง่ำยๆ ไม่ต้องค�้ำประกนั ให้สูงสดุ 5 เท่ำ ของรำยได้ 
• แต่ไม่เกนิ 1 ล้ำนบำท ผ่อนสูงสดุ นำน 60 เดอืน

¬สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 20 ล้ำนบำท 
• ระยะเวลำกู้สูงสดุ 30 ปี

¬สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus  
และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 5 เท่ำของรำยได้
• เป็นพนักงำนประจ�ำ มรีำยได้ 30,000 บำทขึ้นไป
• รบัเงนิเดอืนผ่ำนบญัชธีนำคำรกรงุไทย
• อำยงุำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
• อำยผุู้กู้ไม่เกนิ 60 ปี

¬KTC - บัตรเครดิตกรุงไทย
• รบับตัรก�ำนลั Starbucks มูลค่ำ 200 บำท  
 (เมื่อสมคัรบตัรเครดติเคทซีบีตัรหลกัใหม่ ทกุประเภท)

ธนาคารไทยพาณิชย์
¬สมัครบัตรเครดิตหลักใบแรก SCB BEYOND / SCB 
ULTRA PLATINUM / SCB UP2ME / SCB JCB 
PLATINUM / SCB KING POWER PLATINUM / 
SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA 
PLATINUM 

เมื่อใช้จ่ำยครบตำมเงื่อนไข ภำยใน 30 วนั  
นบัจำกวนัที่บตัรได้รบัอนมุตับิตัร
•	 ต่อที	่1 : ใช้จ่ำยสะสมครบ 5,000 บำท  
รบัคะแนนสะสมพเิศษ 4,000 คะแนน
•	 ต่อที	่2 : ใช้จ่ำยสะสมตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป รบัเพิ่ม 
กระเป๋ำ ELLE Overnight Bag 1 ใบ มูลค่ำ 2,890 บำท 
(เฉพำะบตัรเครดติ SCB UP2ME รวมช่องทำงกำรขอผ่ำน 
Website ของธนำคำรไทยพำณชิย์)
•	 สมัครบัตรเครดติ	SCB	FAMILY	PLUS เมื่อใช้จ่ำยครบ
ตำมเงื่อนไข ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่บตัรได้รบัอนมุตับิตัร
•	 ต่อที	่1 : ใช้จ่ำยสะสมครบ 5,000 บำท  
รบัเครดติเงนิคนืพเิศษ 400 บำท 
•	 ต่อที	่2 : ใช้จ่ำยสะสมตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป รบัเพิ่ม 
กระเป๋ำ ELLE Overnight Bag 1 ใบ มูลค่ำ 2,890 บำท 

¬สินเชื่อบุคคล ปลดหนี้ฉุกเฉิน...มีทางออก 
จ่ายหนี้ครบจบในที่เดียว ดอกเบี้ยต�่าสุด 9.99% ต่อปี
•	 รบัฟร!ี หมอนผ้ำห่มน้องลงิอซีี่ จ�ำนวน 1 ใบมูลค่ำ 299 บำท
ส�ำหรบัลกูค้ำที่สมคัรสนิเชื่อหมนุเวยีน Speedy Cash หรอื 
สนิเชื่อส่วนบคุคล Speedy Loan ภำยในงำน 20 ท่ำนแรกต่อวนั

¬สินเชื่อเงินสด 
สมคัรวนันี้รบัดอกเบี้ย 0% สูงสดุ 3 รอบบญัชี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
สินเชื่อสานฝัน สร้างอาชีพ 
หลักประกันเงินกู้
• ทีด่นิ หรอืที่ดนิพร้อมสิ่งที่ปลูกสร้ำงที่เป็นที่อยู่อำศยั 
 จ�ำนองเป็นประกนัให้กู้ได้ไม่เกนิร้อยละ 95 ของวงเงนิ 
 จดทะเบยีนจ�ำนอง 
• บคุคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ค�้ำประกนัหนี้  
 ให้กู้ได้ไม่เกนิ 100,000 บำท 
• บคุคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป รบัรองรบัผดิอย่ำงลกูหนี้ร่วม  
 ให้กู้ได้ไม่เกนิ 100,000 บำท  
 วงเงินกู้ขั้นสูง รำยละไม่เกนิ 100,000 บำท  
 แต่ต้องไม่เกนิค่ำใช้จ่ำย และหรอืค่ำลงทนุจรงิ 
• ค่ำใช้จ่ำยหมนุเวยีน 4% ไม่เกนิ 12 เดอืน  
 เว้นแต่มเีหตพุเิศษไม่เกนิ 18 เดอืน 

ค่าลงทุน 
• ปีที่ 1-3 4% 
• ปีที่ 4-5 MRR (ปัจจบุนั MRR เท่ำกบัร้อยละ 6.50) 
• ไม่เกนิ 5 ปี ปลอดช�ำระต้นเงนิได้ไม่เกนิ 2 ปีแรก  
 แต่ไม่ปลอดช�ำระดอกเบี้ยเงนิกู้ 
• ช�ำระคนืเงนิกู้เป็นรำยเดอืนรำยไตรมำส  
 รำยเดอืน 6 เดอืน หรอื รำยปี ตำมที่มำแห่งรำยได้

สินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
• 6 เดอืนแรก อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี 
 ตั้งแต่เดอืนที่ 7 เป็นต้นไป 
• อตัรำดอกเบี้ย MRR (ปัจจบุนัอตัรำดอกเบี้ย  
 MRR เท่ำกบั ร้อยละ 6.50)
• ช�ำระหนี้เป็นรำยเดอืน รำยไตรมำส หรอืรำย 6 เดอืน หรอืรำยปี 
• โดยช�ำระคนืเสรจ็ไม่เกนิ 120 เดอืน หรอื 10 ปี นบัแต่วนักู้

สินเชื่อ นวัตกรรมดี มีเงินทุน
หลักประกันเงินกู้
•	 ท่ีดนิ หรอืที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่อยู่อำศยั 
 จ�ำนองเป็นประกนัหนี้เงนิกู้ ให้กู้ได้ไม่เกนิร้อยละ 95  
 ของวงเงินจดทะเบยีนจ�ำนอง
• อตัรำดอกเบี้ย 4% / ระยะเวลำช�ำระหนี้เงนิกู ้ไม่เกนิ 12 เดอืน
 เว้นแต่มเีหตพุเิศษ ไม่เกนิ 18 เดอืน

ค่าลงทุน
• ปีที่ 1-3 อตัรำดอกเบี้ย 4% ตั้งแต่ปีที่4 เป็นต้นไป MRR  
 (ปัจจบุนั MRR เท่ำกบั ร้อยละ 6.50 )
• ไม่เกนิ 10ปี เว้นแต่มเีหตพุเิศษ ไม่เกนิ 15 ปี  
 และให้สำมำรถปลอดกำรช�ำระต้นเงนิได้ไม่เกนิ 3 ปีแรก  
 แต่ไม่ปลอดกำรช�ำระดอกเบี้ยเงนิกู้
• ช�ำระคนืหนี้เงนิกู้เป็นรำยเดอืน รำยไตรมำส  
 รำย 6 เดอืน หรอืรำยปี ตำมที่มำแห่งรำยได้ 

สินเชื่ออาชีพเสริม เพิ่มรายได้
วงเงนิกู้ขัน้สูง รำยละไม่เกนิ 50,000 บำท 
หลักประกันเงนิกู้ หลกัประกนัเงนิกู้เป็นไปตำมข้อบงัคบั
ของธนำคำร เว้นแต่มเีหตอุนัควรผ่อนผนัให้ลดหย่อนหลกั
ประกนัได้

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
• เงนิก้อน ผ่อนน้อย อนมุตัไิว  
 กู้หมื่น ผ่อนเริ่มต้น 550 บำท/เดอืน

¬Xpress Cash  
(บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)
• เงนิสด กดทนัใจ ฟรดีอกเบี้ย 0% นำนสดุ 30 วนั

KBank Credit Card  
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)
• สมัครบัตรเครดิต PTT Blue Credit Card  
รบั เครื่องปรบัอำกำศมนิ ีหรอืเครื่องชั่งน�้ำหนกั Xiaomi 

• สมัครบัตรเครดิต Line Point Credit Card
รบั e-Coupon มูลค่ำ 300 บำทและรบัส่วนลดพเิศษ 
จำกร้ำนค้ำที่ร่วมรำยกำร
• สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card
รบั โค้ดส่วนลด Shopee สูงสดุ 1,500 บำท

ธนาคารกรุงศรี
¬สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	 รบั กระเป๋ำล้อลำกลำยจดุ สมคัรพร้อมยื่นเอกสำรครบถ้วน

¬บัตรเครดิตกรุงศรี 
ให้บรกิำรสนิเชื่อบคุคลโดย บรษิทั บตัรกรงุศรอียธุยำ จ�ำกดั

¬บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
สมคัรและมยีอดใช้จ่ำยผ่ำนบตัรครบ 100,000 บำทขึ้นไป 
ภำยใน 60 วนั หลงัจำกบตัรได้รบัอนมุตั ิ
รบัฟร	ี15,000 คะแนน

¬บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
•	 รบัฟร ีกระเป๋ำ Valentino Rudy Essential Duff le 
สมคัรและมยีอดใช้จ่ำยผ่ำนบตัรครบ 5,000 บำทขึ้นไป 
ภำยใน 30 วนั หลงัจำกบตัรได้รบัอนมุตั ิ

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ให้บรกิำรสนิเชื่อบคุคล  
โดย บรษิทั อยธุยำ แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ำกดั
•	 รบั Cashback สูงสดุ 3% หรอืสูงสดุ 2,500 บำท 
  เมื่อมยีอดผ่อนสนิค้ำสะสมตำมเงื่อนไขภำยใน 30 วนั 
 นบัจำกวนัอนมุตัิ

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม 
•	 รบั Double Cashback รวมสูงสดุ 6%  
•	 รบั Cashback สูงสดุ 3% หรอืสูงสดุ 2,500 บำท  
เมื่อมยีอดใช้จ่ำยสะสมผ่ำนวงเงนิบตัรเครดติและ/หรอื
ผ่อนสนิค้ำตำมเงื่อนไขภำยใน 30 วนันบัจำกวนัอนมุตั ิ
•	 รบั	Cashback สูงสดุ 3% หรอื 13,000 บำท 
เมื่อใช้จ่ำยเตม็จ�ำนวนสะสมผ่ำนวงเงนิบตัรเครดติ 
ในหมวดที่ก�ำหนด รบัสูงสดุ 3% หรอื สูงสดุ 10,000 บำท 
• พเิศษรบัเครดติเงนิคนืเพิ่ม 3,000 บำท เมื่อมยีอดใช้
จ่ำยเตม็จ�ำนวนรวมตลอดรำยกำรตั้งแต่ 
 600,000 บำทขึ้นไป และมยีอดใช้จ่ำยต่อเดอืนตั้งแต่ 
50,000 บำทขึ้นไป/เดอืน/หมำยเลขบญัชบีตัรหลกั

ธนาคารออมสิน
สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค ์
• กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้ำ 
• ดอกเบี้ย 0% นำน 6 เดอืน
• หลงัจำกนั้นเดอืนที่ 7-24 ผ่อนต�่ำ เพยีงล้ำนละ 5,500 บำท/เดอืน
• รองรบัหลกัทรพัย์หลำกหลำย ทั้งบ้ำน ห้องชดุ ที่ดนิ  
 ที่นำ สวน ไร่ ฯลฯ

สินเชื่อบุคคล กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า

ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน



ดอกเบี้ย 2% 10 ปี
ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop 
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
กรงุไทยขยำยวงเงนิ สนิเชื่อฟื้นฟูธรุกจิ sSME 
ดอกเบี้ยพเิศษเฉลี่ย 2 ปี ไม่เกนิ 2%

ธนาคารไทยพานิชย์
SSME
• อตัรำดอกเบี้ยเงื่อนไขพเิศษ 1.99% ต่อปี  
 เป็นระยะเวลำ 3 เดอืนแรก
• สมคัร Payroll Package ลดอตัรำดอกเบี้ย 1%  
 จำกอตัรำดอกเบี้ยปกต ิในระยะเวลำเดอืนที่ 4-12  
 (ส�ำหรบัสนิเชื่อธรุกจิเตบิโตวงเงนิสงูสดุ 150%  
 ของหลกัประกนั เท่ำนั้น) ยกเว้นค่ำประเมนิรำคำ

SSME Product Program
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย แบบมีหลักประกัน
• สนิเชื่อธรุกจิเตบิโตวงเงนิสูงสดุ 150% ของหลกัประกนั
• สนิเชื่อธรุกจิคอืเงนิ My Business My Cash

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
รับทันท ีสมดุโน้ตจำก KSME
ปรกึษำและลงทะเบยีนขอสนิเชื่อภำยในงำน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย 
รบั กระเป๋ำ Eco Friendly Lifestyle Set  
สมคัรพร้อมยื่นเอกสำรครบถ้วน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
: SME D Bank

สินเชื่อเอสเอ็มอี เสริ์ฟโปรเดด็สนิเชื่อดอกเบี้ยถูก
• ดอกเบี้ยต�่ำเริ่มต้นเพยีง 2.875% ต่อปี 
• วงเงนิกู้สูงสดุถงึ 50 ล้ำนบำท 
• ไม่ต้องมีหลกัประกนักก็ู้ได้ 
• รับฟร ี“STARBUCKS CARD” มูลค่ำ 200 บำท  
 (จ�ำนวนจ�ำกดั) เมื่อยื่นกูภ้ำยในงำน พร้อมเอกสำรเบื้องต้น 
 หรอืลงทะเบยีนรบัค�ำปรกึษำแนะน�ำสนิเชื่อ 
รับฟร ี“SME D Gift”

ธนาคารเพื่อการน�าเข้าและส่งออก 
แห่งประเทศไทย : EXIM Bank

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง  
(Brand New Export Financinig)
• สนิเชื่อส�ำหรบัผู้ประกอบกำร Start-up และผู้ประกอบกำร  

 SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก ให้วงเงนิสูงสดุ 800,000 บำท 

• พิเศษ ส�ำหรบักจิกำรตั้งใหม่ ยงัไม่มงีบกำรเงนิ  

 กส็ำมำรถขอวงเงนิได้ (ไม่เกนิ 200,000 บำท)

• อตัรำดอกเบี้ย 2 ปีแรก เพยีง 5% ต่อปี 

• พิเศษ ผู้ประกอบกำร SMEs ที่แจ้งควำมประสงค์ 

 ขอสนิเชื่อในงำน Money Expo นี้ จะได้รบักำร 

 ลดดอกเบี้ยปีแรก อกี 0.50% เหลอืเพยีง 4.50% ต่อปี

บริการประกันส่งออก  
EXIM for Small Biz
• SMEs โดยสำมำรถเลอืกรปูแบบวงเงนิที่คุม้ครอง 

 ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมกบักำรส่งออก 

• ค่ำเบี้ยประกนัภยัเริ่มต้นเพยีง 600 บำทต่อรำยผูซ้ื้อต่อปี 

• วงเงินรบัประกนัเริ่มต้น 1 แสนบำท สูงสดุ 2 ล้ำนบำท 

• ส่งออกไปแล้ว ไม่ได้รบัช�ำระค่ำสนิค้ำ สำมำรถเรยีก 

 เคลมค่ำสนิไหมทดแทนจำกธนำคำรได้ 80%  

 ของมูลค่ำควำมเสยีหำย

• พิเศษ ผูท้ี่ขอใช้บรกิำรในงำนสำมำรถได้สทิธทิ�ำประกนั 

 กำรส่งออกผูซ้ื้อได้ 1 รำยฟร ีวงเงนิรบัประกนัคุม้ครอง  

 3 แสนบำท (ค่ำเบี้ยประกนัปกตที่ต้องจ่ำย 1,800 บำท)

ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร 
วงเงนิกู้ต่อรำย ไม่เกนิรำยละ 100 ล้ำนบำท  
(เมื่อรวมหนี้ทกุสญัญำแล้วต้องเป็นไปตำมข้อบงัคบั) 

อัตราดอกเบี้ย 
ลูกค้ำเกษตรและบคุคล 
ปีที่ 1 - 2 P/N, ค่ำลงทนุ Trade Finance=4.00% , O/D= 4.00% 
ปีที่3* - 10 MRR-1, O/D = MOR
ลูกค้ำผู้ประกอบกำร วสิำหกจิชมุชน สถำบนักำรเงนิ
ชมุชน เกษตรกร สหกรณ์กำรเกษตร
ปีที่ 1 - 2 P/N, ค่ำลงทนุ Trade Finance=4.00% , O/D= 4.00% 
ปีที่3* - 10 MLR, O/D = MOR
หมายเหตุ* โดยในปีที่ 3-4 จะคดิอตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 
4 ต่อปี เมื่อลกุค้ำสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมตำมเงื่อนไข
ที่ธนำคำรก�ำหนดได้ภำยในปีที่ 2

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม : บสย.
โครงการค�้าประกันสินเชื่อตามพระราช
ก�าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู
• เป็น SMEs ที่ได้รบัสนิเชื่อตำมพระรำชก�ำหนด (บสย.  
ค�้ำประกนัเตม็วงเงนิ ทกุรำยที่ได้รบัสนิเชื่อผ่ำน พ.ร.ก.ฟ้ืนฟ)ู 
• วงเงนิโครงกำร 250,000 ลบ. (เฟสแรก 100,000 ลบ.)
• ค่ำธรรมเนยีมค�้ำประกนัสนิเชื่อ ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
(รฐับำลสนบัสนนุค่ำธรรมเนยีม ปีที่ 3-7 รวม ร้อยละ 3.5 ต่อปี)
• วงเงนิค�้ำประกนัสนิเชื่อสูงสดุไม่เกนิ 150 ลบ.  
 ต่อรำย ต่อสถำบนักำรเงนิ
 - ค�้ำประกนัไม่เกนิ 10 ปี, ค่ำธรรมเนยีมที่ได้รบักำรยกเว้น 

อัตราค่าธรรมเนียมค�้าประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1 – ปีที่ 2  : ค่ำธรรมเนยีมค�้ำประกนัสนิเชื่อ  
    ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ปีที่ 3 – ปีที่ 6  : ค่ำธรรมเนยีมค�้ำประกนัสนิเชื่อ  
    ร้อยละ 1 ต่อปี 
ปีที่ 7  : ค่ำธรรมเนยีมค�้ำประกนัสนิเชื่อ  
    ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ปีที่ 8 – ปีที่ 10  : ค่ำธรรมเนยีมค�้ำประกนัสนิเชื่อ  
    ร้อยละ 1.75 ต่อปี

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ

ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
ต่อท่ี 1 เมื่อสมคัรสนิเชื่อรถช่วยได้ในงำน  
รับทันที ของพรเีมี่ยม 1 ชิ้น
ต่อท่ี 2 Booked เลอืกรบัสทิธพิกัเรื่องผ่อน 90 วนั  
หรอื รบัฟร!ี บตัรก�ำนลัโลตสั มูลค่ำ 1,000 บำท 
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
คาร์ ฟอร์ แคช 
รับฟร ีแก้วน�้ำซลิโิคนพบัได้ เมื่อสมคัรภำยในงำน  
และส่งเอกสำรครบ
รบัเพิม่ นำฬิกำ Xiaomi Mi Band4 
เมื่อได้รบัอนมุตัแิละเป็นเลขที่สัญญำ 

กรุงศรี ออโต้
ให้บรกิำรสนิเชื่อบิ๊ก ไบค์  
โดย บมจ.อยธุยำ แคปปิตอล ออโต้ลสี

รถบ้าน
รับฟร ีหมอนหวัใจ เมื่อสมคัรภำยในงำน  
และส่งเอกสำรครบ
รบัเพิม่ กระเป๋ำเดนิทำง 
และเมื่อเป็นเลขที่สญัญำเรยีบร้อยแล้ว

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์
เมื่อสมคัรภำยในงำน และส่งเอกสำรครบ
รบัฟร ีกล่องข้ำว 3 ชั้น 
และเมื่อเป็นเลขที่สญัญำเรยีบร้อยแล้ว
รบัเพิ่ม บตัรก�ำนลั Lotus’s มูลค่ำ 500 บำท 
 บตัรก�ำนลั Lotus’s มูลค่ำ 1,000 บำท

กู้ซื้อรถป้ายแดง ดาวน์น้อย
ผ่อนนาน



ลงทุนครบวงจร
หุ้น-กองทุน-คริปโทฯ
ธนาคารกสิกรไทย
K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรำยกำร*ผ่ำนช่องทำง K PLUS 
และ/หรอื K-My Funds และ/หรอื K-Cyber Invest
ทกุๆ 50,000 บำท รบัหน่วยลงทนุ K-CASH  
มูลค่ำ 100 บำท (สูงสดุ 2,000 บำท/ท่ำน) ภำยในงำน
 

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จ�ากัด
• รบัทันที เสื้อยดื Bitkub Crypto Series ลงทะเบยีนในงำน 
• พเิศษ เพยีงโชว์แอปพลเิคชั่น Bitkub ร่วมเล่นเกม 
 เพื่อรบัของรำงวลั 

ธนาคารกรุงศรี 
หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บรกิำรโดย บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี
• เปิดบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ หรอืบญัชซีื้อขำยสญัญำ 
 ซื้อขำยล่วงหน้ำ พร้อมเอกสำรครบถ้วน 
 รบั กระเป๋ำ Sport By Krungsri Securities 
• เปิดบญัชปีระเภท Credit Balance และได้รบัอนมุตัิ
 รบั บตัร Starbucks มูลค่ำ 200 บำท 

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

กองทุนรวมจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ (Investment)
• กองทนุ SSF/RMF ตวัเด่นจำก SCB
• พเิศษ รบัคนืหน่วยลงทนุ SCBSFF 0.2%  
 ของมูลค่ำลงทนุสทุธิ
 เมื่อมยีอดลงทนุสทุธใินกองทนุ SSF และ/หรอื RMF  
 ที่ร่วมรำยกำร (สูงสดุ 1,000 บำท*)

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม  
รบัทันที กระเป๋ำ Carnival Bag 1 ใบ/ท่ำน*  
เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง RMF / SSF ภำยในงำน 
ตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป 
บริการแนะน�าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
รบั Bualuang ECO Bag 1 ใบ 
เมื่อเปิดบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์กบั บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง 
ภำยในงำน และใช้บญัชเีงนิฝำกของธนำคำรกรงุเทพ 
เพื่อเป็นบญัชรีบั-จ่ำยค่ำซื้อขำยหลกัทรพัย์อตัโนมตั ิ(ATS)

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การลงทุนในโลกยุคใหม่ภายใต้แนวคิด  
“New Paradigm of Capital Market” 
• รู้จกักบั “ตลำดทนุยคุใหม่” (Digital for Capital Market)
• เรยีนรู้เทคนคิกำรเริ่มต้นวำงแผนกำรลงทนุ  
 ตั้งเป้ำหมำย และส�ำรวจควำมพร้อมกำรลงทนุ
• ลงทนุหุ้น กองทนุรวม ตรำสำรหนี้ สินทรพัย์ดจิทิลั 
 อย่ำงรู้เท่ำทนั 
• เริ่มต้นลงทนุง่ำยๆ ได้ด้วยเงนิเพยีง 100 บำท
• วำงแผนลงทนุเพื่อวยัเกษยีณผ่ำนกองทนุ PVD SFF และ RMF
• รูท้นัภยักลโกงในยคุดจิทิลั รูจ้กัสญัญำณเตอืนภยักลโกง  
 และตวัช่วยตรวจสอบ เพื่อให้ดแูลปกป้องสทิธขิองตวัเองได้ 
• พร้อมรับของที่ระลกึส�ำหรบัผู้ที่เข้ำชมบูธ

ธนาคารกรุงไทย
KTZ
เปิดบญัชหีุ้นผ่ำน WEALTH ME App.  
รบั Gift Voucher Swensen’s E-Card มูลค่ำ 100 บำท

KTAM
• รับ กระบอกน�า้ร้อน-เย็นพกพา  
 ลงทนุตั้งแต่ 200,000 บำทขึ้นไป 
• รับ กระเป๋าเดินทางพกพา  
 ลงทนุตั้งแต่ 400,000 บำทขึ้นไป 
• รับ กระเป๋าเป้อเนกประสงค์  
 ลงทนุตั้งแต่ 600,000 บำทขึ้นไป 
• ส�าหรับลกูค้าท่ีลงทุนภายในงาน  
 รบั ของที่ระลกึตำมเงื่อนไข

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค 
• ลุ้นรำงวลั ระดบัจงัหวดัปีละ 2 ครั้ง  
 (จบัรำงวลัวนัที่ 5 กมุภำพนัธ์ และวนัที่ 5 สงิหำคมของทกุปี) 
• ลุ้นรำงวลัระดบัประเทศปีละ 1 ครั้ง  
 (จบัรำงวลัในเดอืนธนัวำคม)
• อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.45 ต่อปี โดยลูกค้ำได้รบั 
 ดอกเบี้ยร้อยละ 0.15 ส่วนต่ำงร้อยละ 0.30  
 ธนำคำรน�ำไปจดัหำของรำงวลัเพื่อกำรจบัรำงวลั

เงินฝาก A-Savings ออมเงินในรูปแบบ Digital
• ดอกเบี้ยร้อยละ 0.45 ต่อปี ธนำคำรจ่ำยดอกเบี้ยเงนิ 
 ฝำกโดยทบดอกเบี้ยเป็นต้นเงนิฝำกปีละ 2 ครั้ง  
 ตำมรอบกำรจ่ำยดอกเบี้ย

เงินฝากผู้สูงอายุ (Senior Savings)
กำรจ่ำยดอกเบี้ยเงนิฝำก : ธนำคำรจ่ำยดอกเบี้ยโดยทบ
เป็นต้นเงนิปีละ 2 ครั้ง เดอืนมนีำคม และกนัยำยน  
ซึ่งก�ำหนดอตัรำดอกเบี้ย ตำมรำยละเอยีดดงันี้

เงินฝาก ดอกเบี้ย
0 - 19,999.99 บำท ร้อยละ 0.25 ต่อปี
20,000.00 บำท ขึ้นไป ร้อยละ 0.45 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
• เปิดบญัชขีั้นต�่ำ 10,000 บำท
• ฝำกครั้งต่อไปไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 บำท
• ลูกค้ำทั่วไป อตัรำดอกเบี้ย 0.45 % ต่อปี ไม่เสยีภำษี
• ถอนได้เดอืนละ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปเสยีค่ำธรรมเนยีม 
 ร้อยละ 1 ของยอดเงนิที่ถอน ขั้นต�่ำ 500 บำท

เงินฝากประจ�าปลอดภาษี 24 เดือน
• ฝำกขั้นต�่ำเดอืนละ 1,000 บำท  
 สูงสดุไม่เกนิ 25,000 บำทต่อเดอืน
• ระยะเวลำกำรฝำก 24 เดอืน  
 ขำดฝำกได้ไม่เกนิ 2 เดอืน
• อตัรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี
• ลูกค้ำมสีทิธิ์เปิดบญัชนีี้กบัสถำบนักำรเงนิได้ 
 ท่ำนละ 1 บญัชเีท่ำนั้น

เงินฝากประจ�า 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน,  
24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน, 60 เดือน
• บคุคลธรรมดำ อำยตุั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนติบิคุคล
• เปิดบญัชไีม่ต�่ำกว่ำ 1,000 บำท 
• ถอนได้ครั้งละไม่ต�่ำกว่ำ 1,000 บำท  
 เสยีภำษดีอกเบี้ยเงนิฝำก 
• อตัรำดอกเบี้ยตำมประกำศของธนำคำร

เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ดอกเบี้ย 1.3%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝาก 
เงนิฝำกออมทรพัย์ดอกเบี้ยพเิศษ  
New Flexi for Welfare and Corporate
• ยอดคงเหลอืไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท  
 ได้รบัอตัรำดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
• ยอดมำกกว่ำ 10 ล้ำนบำท  
 ได้รบัอตัรำดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
พิเศษ : เดอืนใดไม่มกีำรถอนจะได้รบัดอกเบี้ยบวกเพิ่ม
อกี 0.25% ต่อปี และได้รบักำรยกเว้นภำษี

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝาก 
สทิธพิเิศษ ส�ำหรบัลูกค้ำใหม่
• รับทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ
 เมื่อเปิดบญัช ีe-Savings  
 พร้อมยืนยนัตวัตน Be My ID ภำยในงำน 
• รับทันที กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ  
 เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝำกสนิมธัยะทรพัย์ทว ีหรอืสนิมธัยะ 
 ทรพัย์ทว ี- บวัหลวงคดิส์ ตั้งแต่ 2,000 บำทขึ้นไป
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Check in และ Check out
ผาน www.ไทยชนะ.com

ลงทะเบียนเขางาน
ดวยระบบดิจิทัล

REGISTRATION

CHECK IN

แยกชองทาง เขา-ออก
ลดความแออัด

REGI
STOR

CHECKOUT

IN

OUT

ตรวจวัดอุณหภูมิ
ไมเกิน 37.5 Cํ

บร�การเจลแอลกอฮอล
ในพ�้นที่ตลอดงาน

ทุกคนสวมหนากาก
อนามัยตลอดเวลา

ฉีดวัคซีนเร�ยบรอยแลว

เจาหนาที่สวม Face Shield
และหนากากอนามัย

ฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อ
ทุกวัน

เช็ดทำความสะอาด
ภายในบร�เวณงาน

รณรงครักษาระยะหาง
1-2 เมตร

1-2m

บร�การจ�ดนั่งรอ
แบบเวนระยะหางภายในงาน




