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สนับสนุนโดย

10.00 – 20.00 น.

ในรูปแบบ Hybrid Exhibition ทำธุรกรรมไดทั้ง Offline และ Online 
บนแพลตฟอรมใหม  www.moneyexpoonline.com

26-28 พ.ย.64

พบความมั่งคั่ง
ในมิติใหมแหงอนาคต

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

เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 3 เดอะมอลล โคราช

ในงาน รับฟร� 
ซื้อประกัน

iPhone 13
Pro Max

ทองคำแทง 9 บาท

ครบเร�่องกูบาน

กูซื้อ/กูเพ�่ม
ร�ไฟแนนซบาน

ดอกเบี้ย 1ป



สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และ
สินเช่ือ Home for cash
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษแบบลอยตวั เฉลี่ย 3 ปี  
เริ่มต้น 2.77%
• ฟรคี่าธรรมเนยีมการยื่นกู้ 
• ธนาคารออกค่าจดจาํนองให้ 1%  
(เฉพาะกรณซีื้อที่อยู่อาศยัใหม่)* 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 110% (กรณซีื้อที่อยู่อาศยัใหม่ /  
มอืสอง ในสญัญาที่ 1 เท่านั้น)  
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 

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

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อเคหะ 
• ดอกเบี้ย 0.250%  
• นาน 1 ปี
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.250 %
• ยกเว้นค่าจดัทาํนติกิรรมสญัญา
• ยกเว้นค่าบรกิารสนิเชื่อ

ธนาคารออมสิน

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบ้าน 
 รบัสทิธิ์พเิศษในงาน
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 0.99% นานถงึ 1 ปี
• อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี  
เมื่อซื้อประกนัชวีติคุม้ครองสนิเชื่อ MRTA/MLTA
• ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั  
ลด 50%

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
 - กรณลีูกค้ารายย่อย  
 อตัราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี
 (ปัจจุบนัอตัราดอกเบี้ย MRR ธอส.  
 เท่ากบั 6.150% ต่อปี)
วัตถุประสงค์ : เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเตมิ 
ซ่อมแซม ไถ่ถอนจาํนองจากสถาบนัการเงนิ 
อื่น และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเตมิ ขยาย 
ซ่อมแซมอาคาร และชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติ
คุม้ครองสนิเชื่อวงเงนิกู้ (MRTA) โดยหลกัประกนั
ในการยื่นกู้ต้องอยู่ในพื้นที่ จ.นครราชสมีา  
ชยัภูม ิบรุรีมัย์ อบุลราชธาน ีศรสีะเกษ 
อาํนาจเจรญิ สรุนิทร์ และยโสธร 
พิเศษ 3 ฟรคี่าธรรมเนยีม : 
1. ค่าธรรมเนยีมการยื่นกู้ 0.1%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

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

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

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีท�าเลเด่น
หลากหลายประเภทในจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	มุกดาหาร	
มหาสารคาม	สระบุรี	นครนายก	อ่างทอง	สิงห์บุรี	

สินเชื่อบ้าน และ 
My Home My Cash
• เพยีงท่านสมคัรและยื่นเอกสารครบในงาน 
Money Expo (สนิเชื่อรไีฟแนนซ์, สนิเชื่อบ้าน 
บ้านมอืสอง สนิเชื่อรบัสร้างบ้านและ  
My Home My Cash) รบักระบอกนํ้าร้อนเยน็ 
มลูค่า 490 บาท  สงวนสทิธิ์ 1 ท่าน/ สทิธิ์
เท่านั้น  
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ  
สาํหรบัสนิเชื่อรไีฟแนนซ์ 3.99%
• สนิเชื่อบ้าน บ้านมอืสอง  
และสนิเชื่อรบัสร้างบ้าน 4.33%  
• พร้อมฟรค่ีาจดจาํนอง

ธนาคารไทยพาณิชย์

พระนครศรีอยุธยา	และสุพรรณบุร	ีมาจ�าหน่ายด้วย	
ส่วนลดพิเศษจากราคาปกติ	พร้อมโปรโมชั่น	
•	ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย	0%	ต่อปี	
•	นานสูงสุดถึง	48	เดือน	
เงื่อนไข	:	มาตรการผ่อนดาวน์เป็นไปตามหลักเกณฑ	์
ที่ธนาคารก�าหนด

ทรัพย์

ลด
สงูสดุ60 %
มือสอง

ครบเรื่องกู้บ้าน ที่นี่ที่เดียว 
กู้ซื้อ/กู้เพิ่ม/รีไฟแนนซ์บ้าน
ดอกเบีย้ 0.25% 1 ปี 



ธนาคารกรุงเทพ
 
ประกันชีวิต 
• รบั บตัรของขวญั สตาร์บคัส์  
มูลค่าสูงสดุ 1,000 บาท เมื่อสมคัร 
และชาํระเบี้ยประกนัภยัภายในงาน 

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

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 Max 
  หรอื iPad pro  
  (128 gb wifi-Fi+Cellular)
300,000 บาทขึ้นไป   ทองคาํแท่งหนกั 1 บาท 
100,000 บาทขึ้นไป   สร้อยคอทองคาํ  
  หนกั 1 สลงึ  
50,000 บาทขึ้นไป  กระเป๋าเดินทาง
  ล้อลาก 20 นิ้ว  
30,000 บาทขึ้นไป  หมอนผ้าห่ม  
20,000 บาทขึ้นไป  กระบอกนํ้าเกบ็อณุหภูมิ 

ซื้อประกัน
iPhone 13 Pro Max

กรมธรรม์ที่นาํส่งและอนมุตั ิ 
ภายในวันที่ 26 - 28 พฤศจกิายน 2564  
รบัของที่ระลกึตามเงื่อนไข
• กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงาน 
ไม่จาํกดัจาํนวนเบี้ย รบักระเป๋าคาดอก
• เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 20,000–99,000 บาท 
รบัชดุแก้วเกบ็อณุหภูมิ
• เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 100,000–999,000 บาท 
รบักระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
• เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี 1,000,000 บาท  
รบัเครื่องฟอกอากาศ

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต

ธนาคารไทยพาณิชย์
ส�ำหรับลูกค้ำที่ท�ำประกันชีวิต

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% ของเบี้ยประกนัภยั 
รายปีงวดแรก* รบัเพิ่มสาํหรบัเบี้ยประกนัภยั 
ทกุๆ 3 ล้านบาท รบัทองคาํหนกั 1 บาท*
• พเิศษ! สาํหรบัลูกค้าที่ซื้อผลติภณัฑ์  
ประกนัเพราะรกั มรดกจากใจ 99/5 รบัเงนิคนื
สงูสดุ 5% ของเบี้ยประกนัภยัรายปีงวดแรก* 
รบัเพิ่มสาํหรบัเบี้ยประกนัภยัทกุๆ 1 ล้านบาท 
รบัทองคาํหนกั 1 บาท*
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนั OPD คุม้ครบ  
จบหายห่วง รับฟรี! ประกนัภยัการแพ้วคัซนี 
COVID-19 คุ้มครองนาน 1 ปี** โดยชาํระค่า
เบี้ยประกนัชวีติปีแรกแบบรายปี  
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 
ต่อที่ 2 รบัสทิธิ์สมคัรบตัรเครดติ 
SCB FIRST / SCB PRIME นาน 3 ปี***  
เมื่อซื้อประกนัชวีติใหม่ค่าเบี้ยรายปี
ต่อที่ 3 รบัสทิธิ์แบ่งชาํระค่าเบี้ยประกนัชวีติ  
ดอกเบี้ย 0% นานสูงสดุ 12 เดอืน****
ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติทกุประเภท  
สามารถแบ่งชาํระค่าเบี้ยประกนัภยัปีแรก 
0% นานสูงสดุ 10 เดอืน (ยกเว้น ผลติภณัฑ์
ประเภท Single Premium และ Unit Linked ) 
ผลติภณัฑ์ประกนั OPD คุ้มครบจบหายห่วง 
สามารถแบ่งชาํระค่าเบี้ยประกนัภยัปีแรก 
0% นานสูงสดุ 12 เดอืน (ยกเว้น บตัรเครดติ 
SCB JCB ไม่สามารถทาํรายการแบ่งชาํระ 
0% 12 เดอืนได้) 
ต่อที่ 4 สทิธพิเิศษคะแนนสะสมแลกรบั
เครดติเงนิคนื สาํหรบับตัรเครดติไทยพาณชิย์ 
เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบบัใหม่โดยชาํระเบี้ยประกนั
ปีแรกแบบรายปี กบั บมจ.เอฟดบับลวิด ี
ประกนัชวีติ ผ่านสาขาหรอืเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ไทยพาณชิย์

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
ประกันชีวิต 
• ชาํระค่าเบี้ยประกนัสูงสดุต่อวนั 
• รบัฟร ีทองคาํแท่งหนกั 2 บาท  
วนัละ 1 รางวลั รวม 3 รางวลั 

รับฟรี ทองคำา
แท่ง 9 บาท 



ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
ปรกึษาและลงทะเบยีนขอสนิเชื่อภายในงาน  
รบัสมดุโน้ตจาก KSME ทนัที

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop 
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%

กรุงไทยขยายวงเงิน 
• สนิเชื่อฟื้นฟูธรุกจิ sSME 
• ดอกเบี้ยพเิศษเฉลี่ย 2 ปี ไม่เกนิ 2%

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

Xpress Cash  
(บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)
• เงนิสด กดทนัใจ ฟรดีอกเบี้ย 0%  
 นานสดุ 30 วนั”  

KBank Credit Card  
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)
•	 รับ เครื่องปรบัอากาศมนิ ี 
 หรอืเครื่องชั่งน�้าหนกั Xiaomi 
• เมื่อสมคัรบตัรเครดติ PTT Blue Credit Card
•	 รับ	e-Coupon และรบัส่วนลดพเิศษจากร้านค้า 
 ที่ร่วมรายการบน Rabbit LINE Pay 
• สมคัรบตัรเครดติ Line Point Credit Card
•  รบัโค้ดส่วนลด Shopee สูงสดุ 1,500 บาท 
 สมคัรบตัรเครดติ KBank - Shopee Credit Card..
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ 
• ดอกเบี้ยต�่าเริ่มต้นเพยีง 2.875% ต่อปี 
• วงเงินกู้สูงสดุถงึ 50 ล้านบาท  
• ไม่ต้องมหีลกัประกนักก็ู้ได้ 
• พเิศษสดุ ยื่นกูภ้ายในงาน พร้อมเอกสารเบื้องต้น  
 (บุคคลธรรมดาใช้ใบทะเบยีนการค้า  
 และนติบิคุคลใช้หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล) 
•	 รับฟรี ไปเลย “STARBUCKS CARD”  
 มูลค่า 200 บาท (จ�านวนจ�ากดั) 
• รบัค�าปรกึษาแนะน�าสนิเชื่อรบัฟร ี“SME D Gift”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME สินเชื่อรถยนต์ 
ประกันชีวิต ประกันภัย หลักทรัพย์ บัตรเครดิต  
• สมคัรตามเงื่อนไข   รบัฟร ีของก�านลัมากมาย
• สมคัรผลติภณัฑ์บรกิารที่ร่วมรายการพร้อม 
 เอกสารครบ 2 ผลิตภณัฑ์ 
•	 รับ หมอนรองคอน้อนกล้วย 1 ใบ

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อ Speedy loan
•	 รับฟรี! หมอนผ้าห่มน้องลงิอซีี่ จ�านวน 1 ใบ
 ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรสนิเชื่อหมนุเวยีน  
 Speedy Cash หรอืสนิเชื่อส่วนบคุคล  
 Speedy Loan ภายในงาน 20 ท่านแรกต่อวนั
• ปลดหนี้ฉกุเฉนิ....มทีางออก
• จ่ายหนี้ครบจบในที่เดยีว ดอกเบี้ยต�่าสดุ 9.99% ต่อปี

สินเชื่อ Speedy Cash
•	พิเศษ สมคัรวนันี้รบัดอกเบี้ย  0%  
สูงสดุ 3 รอบบญัชี

ดอกเบี้ย 2%10 ปี

สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ

กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้า
สินเชื่อบุคคล0 % 

6 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์
SSME
PROMOTION พเิศษ เฉพาะในงาน ได้แก่
• อตัราดอกเบี้ยเงื่อนไขพเิศษ 1.99% ต่อปี เป็นระยะ
เวลา 3 เดอืนแรก
• สมคัร Payroll Package ลดอตัราดอกเบี้ย 1% จาก
อตัราดอกเบี้ยปกต ิในระยะเวลาเดอืนที่ 4 - 12 
(ส�าหรบั สนิเชื่อธรุกจิเตบิโตวงเงนิสูงสดุ 150% ของ
หลกัประกนั เท่านั้น)
• ยกเว้นค่าประเมนิราคา

SSME Product Program 
สนิเชื่อธรุกจิรายย่อย แบบมหีลกัประกนั
• สนิเชื่อธรุกจิเตบิโตวงเงนิสงูสดุ 150% ของหลกัประกนั
• สนิเชื่อธรุกจิคอืเงนิ My Business My Cash

ธนาคารกรุงไทย
KTC – บัตรเครดิตกรุงไทย
•	 รับบัตรก�ำนัล	Starbucks มลูค่า 200.- บาท 
 (เมื่อสมคัรบตัรเครดติเคทซีบีตัรหลกัใหม่ ทกุประเภท)

สินเชื่ออเนกประสงค์ส�าหรับผู้รับบ�านาญฯ 
• อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 4% ต่อปีตลอดอายสุญัญา

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
• สนิเชื่อเงนิสด วงเงนิสูง ดอกเบี้ยถูกใจ 
• กูง่้ายๆ ไม่ต้องค�้าประกนั ให้สูงสดุ 5 เท่า ของรายได้  
 แต่ไม่เกนิ 1 ล้านบาท ผ่อนสูงสดุ นาน 60 เดอืน

สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) 
• วงเงนิกู้สูงสดุ 20 ล้านบาท 
• ระยะเวลากู้สูงสดุ 30 ปี

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus  
และ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus
• วงเงนิกู้สูงสดุ 5 เท่าของรายได้
• เป็นพนกังานประจ�า มรีายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
• รบัเงนิเดอืนผ่านบญัชธีนาคารกรงุไทย
• อายงุานไม่น้อยกว่า 1 ปี
• อายผุู้กู้ไม่เกนิ 60 ปี



ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม 
•	 รับกระเปำ๋	Carnival	Bag	1	ใบ/ท่ำน
• พเิศษ เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง RMF / SSF 
• ภายในงาน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

บริการแนะน�าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
•	 รับ Bualuang ECO Bag 1 ใบ 
• เมื่อเปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์กบั  
 บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง ภายในงาน  
 และใช้บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุเทพ  
 เพื่อเป็นบญัชรีบั–จ่ายค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 อตัโนมตั ิ(ATS)

ธนาคารกรุงไทย
KTZ
เปิดบญัชหีุ้นผ่าน WEALTH ME App.  
รบั Gift Voucher Swensen’s E-Card มูลค่า 100 บาท

KTAM
ส�าหรบัลูกค้าที่ลงทนุภายในงาน  
รบัของที่ระลกึตามเงื่อนไข
• ลงทนุตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป  
	 รบั กระบอกน�้าร้อน-เยน็พกพา
• ลงทนุตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป  
	 รบั กระเป๋าเดนิทางพกพา
• ลงทนุตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป  
	 รบั กระเป๋าเป้อเนกประสงค์

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์
• รู้จกักบั “ตลาดทนุยคุใหม่”  
 (Digital for Capital Market)
• เรียนรู้เทคนคิการเริ่มต้นวางแผนการลงทนุ  
 ตั้งเป้าหมาย และส�ารวจความพร้อมการลงทนุ
• ลงทนุหุ้น กองทนุรวม ตราสารหนี้  
 สนิทรพัย์ดจิทิลัอย่างรู้เท่าทนั 
• เริ่มต้นลงทนุง่าย ๆ ได้ด้วยเงนิเพยีง 100 บาท
• วางแผนลงทนุเพื่อวยัเกษยีณผ่านกองทนุ  
 PVD SFF และ RMF
• รูท้นัภยักลโกงในยคุดจิทิลั รูจ้กัสญัญาณเตอืนภยั 
 กลโกง และตวัช่วยตรวจสอบ เพื่อให้ดูแล 
 ปกป้องสทิธขิองตวัเองได้ 
• พร้อมรบัของที่ระลกึส�าหรบัผูท้ี่เข้าชมบธู 
 และร่วมท�าแบบสอบถาม

ธนาคารกสิกรไทย
K-Mutual Fund  
(กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการ*ผ่านช่องทาง  
 K PLUS และ/หรอื K-My Funds และ/หรอื  
 K-Cyber Invest
• ทกุๆ 50,000 บาท รบัหน่วยลงทนุ K-CASH  
 มูลค่า 100 บาท (สูงสดุ 2,000 บาท/ท่าน)  
 ภายในงาน Money Expo Korat 2021

กู้ซื้อรถป้ายแดง

ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing 
(สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
สนิเชื่อรถช่วยได้ โปรแรงส่งท้ายปี  
(ส�าหรบัสนิเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่ม
ทะเบยีนรถ และประเภทจ�าน�าทะเบยีนรถ)   
•	ต่อที่	1 เมื่อสมคัรสนิเชื่อรถช่วยได้ในงาน  
 รับทันท ีของพรเีมี่ยม 1 ชิ้น 
•	ต่อที	่2 Booked เลอืกรบัสทิธพิกัเรื่องผ่อน 
90 วนั หรอื รับฟรี! บตัรก�านลัโลตสั  
มูลค่า 1,000 บาท 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด 

ธนาคารไทยพาณิชย์
รับทันท ีหมอนรองคอพร้อมฮู้ดน่ารกั  
สงวนสทิธิ์ 1 ท่าน/ สทิธิ์เท่านั้น 
(จ�านวน 50 ท่านแรกต่อวนั)
• เพยีงท่านสมคัรสนิเชื่อรถยนต์  
 หรอืสนิเชื่อรถยนต์คอืเงนิ My Car My Cash 
• พร้อมยื่นเอกสารครบภายในงาน Money Expo 

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุน SSF/RMF 
ตัวเด่นจาก SCB
•	พิเศษ	
รบัคนืหน่วยลงทนุ 
SCBSFF 0.2%  
ของมูลค่าลงทนุสทุธ ิเมื่อมยีอดลงทนุสทุธิ 
ในกองทนุ SSF และ/หรอื RMF  
ที่ร่วมรายการ (สงูสดุ 1,000 บาท*)

ดาวน์น้อย ผ่อนนาน

ลงทุนครบวงจร
หุ้น-กองทุน



ธนาคารกรุงไทย
บัตรเดบิตกรุงไทย
• รบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 1,500 บาท  
 ที่ Supermarket Online 
• รบัเครดติเงนิคนืสูงสดุ 480 บาท  
 ที่ Department Store Online
• Travel Card ไม่ต้องบินกฟ็ินได้ รบัเครดติเงนิคนื 
 สูงสดุ 900 บาท 
• Fun Card รบัเครดติเงนิคนื
 - Grab/Foodpanda รับเงนิคนื 100 บาท  
   เมื่อใช้จ่าย 250 บาท/ครั้ง ครบ 5 ครั้ง/เดอืน 
 - Shopee รับเงนิคนื 50 บาท  
   เมื่อใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลปิ 
 - ShopeePay รับเงนิคนื 20 บาท เมื่อเตมิเงนิ 
   โทรศพัท์/เตมิเกมส์/จ่ายบลิ ตั้งแต่ 2 ครั้ง/เดอืน 
 - Netflix รบัเงนิคนื 100 บาท  
   เมื่อจ่ายแพคเกจ็ตดิต่อกนั 3 เดอืน 
 - Agoda ลด 8% ห้องพักในประเทศ 

โปรโมชั่น ส่วนลด 100-200 บาท
เมื่อสมคัรบตัรผ่าน NEXT โดยต้องกรอกรหสั
ส่วนลด(Promotion Code) ลงใน Krungthai NEXT 
ดงัต่อไปนี้
•	 บัตร	Krungthai	SME	 
 ระบ ุPromo Code SME100  
 รบัส่วนลด 100 บาท
•	 บัตร	Pearl  
 ระบ ุPromo Code KTB200  
 รบัส่วนลด 200 บาท 
•	 บัตร	Blue	Diamond	Xtra  
 ระบ ุPromo Code KTB200  
 รบัส่วนลด 200 บาท
•	 บัตร	Palladium  
 ระบ ุPromo Code KTB200  
 รบัส่วนลด 200 บาท
•	 บัตร	Home	Plus  
 ระบ ุPromo Code KTB200  
 รบัส่วนลด 200 บาท

บัตรเดบิตกรุงไทย
• สมคัรบตัร ผ่าน Next 
•  รบัฟรขีองพรเีมี่ยมตาม Tier ธรุกรรมในงาน

ธนาคารกสิกรไทย
K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 
• K PLUS “หน้าแรก” โฉมใหม่ ใช้งานสะดวกขึ้น  
 เลอืกปรบัเปลี่ยนจดัล�าดบัเมนูในหน้าแรกได้ 
 ตามใจ พร้อมเมนูใหม่ “ ธรุกรรมด่วน” ที่ช่วย 
 ให้เข้าถงึการท�าธรุกรรมส�าคญัได้อย่างรวดเรว็
• ช�าระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่ายด้วย 
 คะแนนได้ทกุรายการ ทกุธนาคารที่รองรบั  
 เฉพาะร้านค้า K PLUS Shop สามารถใช้คะแนน 
 สะสม K Point จ่ายแทนเงนิสดได้

ธนาคารกรุงเทพ
ดิจิทัล แบงก์กิ้ง 
พเิศษภายในงาน สมคัรใช้โมบายแบงก์กิ้ง จาก
ธนาคารกรงุเทพ 
สทิธพิเิศษ 2 ต่อ
•		ต่อที่	1 รบั Rewards ที่เมนูไลฟ์สไตล์  
 สทิธพิเิศษ* 
•	ต่อที่	2 รบัเพิ่ม กระเป๋าผ้าร่มพบัได้  
 พร้อมหน้ากากผ้า 1 ชดุ

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท 
• กรณสีมคัรบตัรใหม่
บตัรบเีฟิสต์ สมาร์ท ทพีเีอน็ แรบบทิ ศริริาช 
ทั้งให้ทั้งรบั จดัให้ในบตัรเดยีว
พเิศษ 2 ต่อ เมื่อสมคัรบตัรพร้อมช�าระค่า
ธรรมเนยีมภายในงาน* 
•	ต่อที่	1 รบั ชดุ ECO Bottle 1 ใบ 
•	ต่อที่	2 รบัเพิ่ม ฟรคีวามคุ้มครองประกนัภยั 
 แพ้วคัซนีโควดิ-19 

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น 
มาสเตอร์การ์ด 
• สมคัรบตัรใหม่ภายในงาน 
 รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 100  บาท

Digital
Banking
Mobile Banking

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝาก 
• เงนิฝากออมทรพัย์ดอกเบี้ยพเิศษ 
• New Flexi for Welfare and Corporate
 ยอดเงนิฝากคงเหลอืไม่เกนิ 10  ล้านบาท  
 ได้รบัอตัราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
 ยอดเงนิฝากมากกว่า 10  ล้านบาท  
 ได้รบัอตัราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
 พเิศษเดอืนใดไม่มกีารถอนจะได้รบัดอกเบี้ย 
 บวกเพิ่มอกี 0.25% ต่อปี และได้รบัการยกเว้นภาษี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร 

เงินฝากออมทรัพย์ ทวีโชค 
• เงนิฝากปลอดภาษ ี24 เดอืน
• สมคัรบรกิารเงนิฝาก/ ออมทรพัย์ทวโีชค/A-Saving/ 
 Senior-Saving/ออมทรพัย์พเิศษ (ต้องมยีอดเงนิฝาก 
 ไว้ 3 เดอืน) เงนิฝากประจ�าตั้งแต่ 3 เดอืนขึ้นไป  
 และเงนิฝากประจ�าปลอดภาษ ี24 เดอืน 
• รบัทนัท ีชดุช้อน+ตะเกยีบ Go Green หรอืแก้น�้า  
 Go Green, กล่องข้าว หรอืกระเป๋า Shopping Bag,  
 กระบอกน�้า, Set รกัษ์โลก และกระเป๋าล้อลาก
  ** เงอืนไขตามที่ธนาคารก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝาก
สทิธพิเิศษ ส�าหรบัลูกค้าใหม่

•	 รับ	กระเป๋ำผ้ำ		Be	Cool	1	ใบ	

 เมื่อเปิดบญัช ีe-Savings พร้อมยนืยนัตวัตน  

 Be My ID ภายในงาน 

•	 รับ	กระเป๋ำผ้ำ	Be	Cool	1	ใบ	

 เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากสนิมธัยะทรพัย์ทว ี 

 หรอืสนิมธัยะทรพัย์ทว ี– บวัหลวงคดิส์  

 ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน 

ธนาคารออมสิน
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี
• ลุ้นรางวลัใหญ่ 5 ล้านบาท  

 และมสีทิธิ์ได้ลุ้นรางวลัพเิศษ 

 เพิ่มอกี 1 ล้านบาท / 

• ซื้อสลากออมสนิ/สลากดจิทิลั  

 ภายในงาน รบัของที่ระลกึ

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี
ลุ้นรางวัลใหญ่ 5 ล้านบาท



MONEY AND BANKING CHANNEL

(ขอสงวนสิทธิ์ใหทานที่มากอน)

กิจกรรมความพ�เศษ
เพ�ยงชม LIVE สัมมนา และแคป CODEMONEYEXPOKORAT2021

ใหทันแลวนำมาแสดงตอเจาหนาที่ที่งาน MONEY EXPO 
ณ กองอำนวยการ 20 ทานแรก รับกระเปา MBTV

ว�ระวัฒน ว�โรจนโภคา
ผูอำนวยการอาวุโส

ฝายว�เคราะหหลักทรัพย บล.ฟ�นันเซีย ไซรัส

ชาตร� โรจนอาภา
CFA, FRM รองกรรมการผูจัดการ 
ฝายกลยุทธและพัฒนาผลิตภัณฑ 
บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

ภควัต พ�สุทธิพันธุ
ผูอำนวยการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย

ลูกคารายยอย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

ดร.ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร
รองกรรมการผูจัดการ หัวหนาสายงานบร�หารการลงทุน

บลจ.บางกอกแคปปตอล

เสาร 27 พ.ย. 64    14.30-16.00 น.

(ขอสงวนสิทธิ์ใหทานที่มากอน)

อาทิตย 28 พ.ย. 64    14.30-16.00 น.

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

 MONEY AND BANKING CHANNEL

 www.moneyexpoonline.com

เฉพาะชาว MONEY EXPO โคราช
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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




