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ครบวงจรเรื่องสินเชื่อบ้าน

ซื้อ/สร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม

ที่นี่

ที่เดียว

รี ไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

¬K-Home Loan (สินเชือ่ บ้านกสิกรไทย)

สินเชือ่ บ้าน ทีทบี ี

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับของแถมภายในงาน
• ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง
• ดอกเบี้ย 2.49%
• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก

สินเชื่อรี ไฟแนนซ์บ้าน

• ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.39%

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้าน

• ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50%
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)*
• อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
เมื่อสมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
รับฟรี หมอนรองคออุ่นรัก
รับเพิ่ม
ต่อที่ 1 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ต้งั แต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไป รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ต่อที่ 2 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
และซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
(MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไข รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล
มูลค่า 5,000 บาท

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง

• รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียน
จองสิทธิ์ภายในงาน
• รับเพิ่ม หมอนรองคอ 1 ใบ มูลค่า 259 บาท
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบค�ำขออย่างน้อย 3 รายการภายในงาน

ทรัพย์ NPA บ้านมือสอง

ลดสูงสุด 60%

ผ่อนดาวน์ดอกเบีย้ 0%
ธนาคารกสิกรไทย

K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)

• บ้านมือสองท�ำเลดี ราคาเดียว 2.99 ล้านบาท
• ทรัพย์มือสอง ลดสูงสุด 60%
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน สูงสุด 300,000 บาท
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้ ได้สูงสุด 100%
• ฟรีค่าประเมิน (เมื่อขอสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย)

โปรโมชั่นพิเศษ
• สินเชื่อบ้านแลกเงิน/สินเชื่อบ้านแลกเงิน
รีไฟแนนซ์/สินเชื่อบ้านแลกเงิน พลัส (สมัครพร้อม
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63% ต่อปี
• สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี
พิเศษ...100 ท่านแรก !! สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน
พร้อมยื่นส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
รับฟรี!! กระเป๋า Shopping Bag Home Loan

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อบ้าน

ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจ�ำนอง
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
• ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี
• ปีที่ 2 MRR-3.35% ต่อปี
• ปีที่ 3 MRR-2.80% ต่อปี
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้
• กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี
• กรณีลกู ค้ารายย่อย อัตราดอกเบีย้ MRR-0.50% ต่อปี
พิเศษ : ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1%

ธนาคารกรุงไทย
สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และ
สินเชือ่ Home for cash

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลอยตัว เฉลี่ย 3 ปี
เริมต้น 2.77%
• ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
• ธนาคารออกค่าจดจํานองให้ 1%
• วงเงินกู้สูงสุด 110%

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
รีไฟแนนซ์บา้ น สินเชือ่ รี ไฟแนนซ์พลัส
• อัตราดอกเบี้ย : เดือนที่ 1-36 = MRR-5.80%
เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR-3.90%
• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
• รับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน และจดจ�ำนอง
ภายใน 31 มี.ค. 65

สินเชือ่ บ้านแลกเงิน

• อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.35% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR+0.65% ต่อปี
(ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัติของลูกค้าและหลักประกัน)
• วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
• รับเงินคืนค่าประเมินหลักประกัน

ธนาคารออมสิน
สินเชือ่ เคหะดอกเบีย้ พิเศษ

• ดอกเบี้ย 0.250% เฉลี่ย 3 ปีแรก
• ฟรี ค่าจัดท�ำนิติกรรมสัญญา
• ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด

สินเชื่อบ้าน และMy Home My Cash

บริการตรวจเครดิตบูโร...ฟรี
(ผ่านตูค้ อี อส)

• รับทันที กระบอกน�้ำร้อนเย็น
• เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบในงาน Money Expo
(สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง
สินเชื่อรับสร้างบ้านและ My Home My Cash)
• รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส�ำหรับสินเชื่อ
รีไฟแนนซ์ 3.99%

ส¬ ินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง และสินเชื่อ
รับสร้างบ้าน
• ดอกเบี้ย 4.33%
• ฟรีค่าจดจ�ำนอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA
คุณภาพดีทำ� เลเด่น

ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
กว่า 200 รายการ
• ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ต่อปี
• นานสูงสุดถึง 24 เดือน

ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

• รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ
• ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• ต่อที่ 2 รับบริการส�ำรวจและประเมินหลักประกัน
มูลค่า 3,210 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม
จัดการสินเชื่อ
• ต่อที่ 3 รับเพิ่ม Blue Bag 1 ใบ

• รับรายงานทางอีเมล ได้ทนั ที เตรียมให้พร้อม
ก่อนใช้บริการ
- บัตรประชาชนของตนเอง
- เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อรับรหัส OTP
- อีเมล ส�ำหรับจัดส่งรายงานรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล
¬ บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตน แอป "Bureau OK"
• รับฟรี...สมุดโชดดีมีชัย)

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : BAM

ส�ำหรับลูกค้าเสนอซือ้ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ทัว่ ประเทศ
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน (ไม่เกิน 900,000 บาท /
รายการทรัพย์)
• รวมราคาพิเศษ และโอน ภายใน 30วัน
นับตั้งแต่อนุมัติขาย
• แคมเปญโอนเร็ว รับเลย รับเพิ่ม บัตรก�ำนัล
มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท
• เมื่อโอน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติขาย
• ผ่อนช�ำระกับ BAM ส�ำหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ทุกประเภท
ทั่วประเทศ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท
• และทรัพย์ราคาพิเศษ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 1 ลบ.
รับอัตราดอกเบี้ย 0% 12 เดือนแรก หลังจากนั้น
MLR BAM ตลอดอายุสัญญา ผ่อนช�ำระไม่เกิน 10 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทรัพย์สินพร้อมขาย • บ้าน ที่ดิน ลดสูงสุด 50%

ซื้อประกันในงาน รับฟรี
Gift Voucher 1 แสนบาท
iPhone 13Pro-ทองค�ำแท่ง

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงเทพ

K-Bancassurance

ประกันชีวิต

(ประกันชีวิตและสุขภาพกสิกรไทย)

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

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกัน
ภัยโจรกรรม ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกัน
ภัยการเดินทาง และประกันภัยสุขภาพ
• รับ ส่วนลดพิเศษ! เมื่อท�ำประกันภัยภายในงาน
พร้อมรับฟรีทนั ที กระติกน�้ำ Zojirushi, กล่องข้าว
Super Lock หรือร่ม
• หรือผ่อนช�ำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน
(ส�ำหรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย
ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)*

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี

• โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน Money Expo 2021
ที่บูธ ttb
• ลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต พรูเด็นเชียล ที่บูธ ttb
ภายในงาน
• สมัครและช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต
หรือหักบัญชีเงินฝาก
• รับทันที บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท

• Be To Gether
รับ บัตรของขวัญ สตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด
1,000 บาท เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัย
ภายในงาน
• Gain1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้
รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยภายในงาน

ประกันวินาศภัย

• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน และช�ำระ
เบี้ยประกันภัยภายในงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประกันชีวิต/ประกันภัย

ประกันรถยนต์เติมเงิน

• เบี้ยเริ่มต้น 4,900 บาท เลือกเติมระยะไมล์
ได้ 5,000 กิโลเมตร/ปี คุ้มครองนาน 1 ปี

ประกันบ้านแนวใหม่

• เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท /ปี
คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

ประกันสุขภาพเบาเบา

• ประกันสุขภาพเบาเบาตอบโจทย์คน
ท�ำงานที่สุด ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,940 บาท
รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 30,000 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

• ซื้อประกันภัยประเภทใดก็ได้ที่บูธ
TQM Insurance Broker ในงาน
เบี้ยประกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
รับฟรีกระเป๋าผ้าพี่หมีบลูแบร์รี่

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

• “อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ10/5”
• ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 300%
• ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง คุ้มค่า
ทุกความต้องการทั้ง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยรถยนต์ และที่อยู่อาศัย
• พิเศษ! รับของก�ำนัลสูงสุดถึง 4,000 บาท
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาคเนย์ที่ร่วมรายการภายในงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต

ต่อที่ 1
• รับสิทธิ์เลือกรับเงินคืน หรือ เครดิตเงินคืน
หรือ บัตรก�ำนัล*
• พิเศษ! ส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ประกัน
16/6 Plus (BE77, BE81), ประกันเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย
75/5 (MCCI 75/5), ประกันเพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ
15/5 รับเงินคืนสูงสุด 6% ของเบี้ยประกันภัยรายปี
งวดแรก* รับเพิ่มส�ำหรับเบี้ยประกันภัยทุกๆ
3 ล้านบาท รับทองค�ำหนัก 1 บาท*

บมจ.ทิพยประกันภัย

รับประกันโดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต /
บมจ.ไทยประกันชีวิต
• สมัครและช�ำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี
ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ /
หรือ บมจ.ไทยประกันชีวิต ตามเงื่อนไข
- ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าขาวม้า
- ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป รับฟรี กระเป๋าล้อลาก 21”

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

• ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครและช�ำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด
ในแต่ละวัน (1,000,000 บาทขึ้นไป
ต่อกรมธรรม์) รับเพิ่ม ทองค�ำแท่งหนัก 2 บาท
1 รางวัล (รวม 4 วัน = 4 รางวัล)

TIP Pet Lover ประกันสัตว์เลี้ยง

โปรโมชั่นพิเศษ

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต

ช�ำระเบี้ย 		

บ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจ
ประกันและการเงิน

2 ล้านบาทขึ้นไป
1 ล้านบาทขึ้นไป
5 แสนบาทขึ้นไป
3 แสนบาทขึ้นไป
1 แสนบาทขึ้นไป

5 หมื่นบาทขึ้นไป
3 หมื่นบาทขึ้นไป
2 หมื่นบาทขึ้นไป

รับ

Gift Voucher 1 แสนบาท
iPhone 13Pro
ทองค�ำแท่งหนัก 1 บาท
Apple Watch Series 7
กระเป๋าเดินทางล้อลาก
20 นิ้ว+Diary Wireless Charger
กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว
หมอนผ้าห่ม
กระบอกน�ำ้ เก็บอุณหภูมิ

บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
ประกันชีวิต

• ออมเงิน แบบ 10 ปี เบี้ย 150,000 บาท
รับทอง 1 บาท
• ลูกค้าซัมซุงประกันชีวิต สามารถซื้อสินค้า
ในเครือซัมซุงลด 20-90%

• ส่วนลด 10%
• TIP Smart/ Deluxe Health Care
• ลดหย่อนภาษีได้ แบ่งช�ำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

COUNTDOWN SALE

• ส่วนลด 23%
• รับของสมนาคุณมากมาย
• จ่ายสบาย!! แบ่งช�ำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
• ประกันโดนใจคนรุ่นใหม่ ส่วนลด 18%
รับฟรี..กระบอกน�้ำพกพา

¬TIP RAINBOW CAR ประกันรถยนต์ ชัน
้ 1
• ส่วนสูงสุด 15%
• รับบัตร Starbuck มูลค่า 500 บาท

¬TIP Lady ให้มากกว่าประกันชั้น 1

• ส่วนลดสูงสุด 15%
• รับ X2 บัตรน�ำ้ มัน PTTและ เครื่องฟอกอากาศ

ธนาคารกรุงไทย
กรุงไทย-แอกซ่า
เบี้ยประกัน 		

รับ

20,000-99,000 บาท ชุดแก้วเก็บอุณหภูมิ
100,000-999,000 บาท กระเป๋าล้อลาก 24 นิ้ว
1,000,000 บาท
เครื่องฟอกอากาศ
• กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงานไม่จำ� กัด
จ�ำนวนเบี้ย รับ กระเป๋าคาดอก

TIP ทิพยประกันภัย

• ซื้อประกันภัย รับฟรีของพรีเมี่ยมภายในงาน
• ซื้อประกันวินาศภัย รับฟรีประกัน COVID-19

KPI กรุงไทยพานิชประกันภัย

• ซื้อประกันภัย รับฟรีของพรีเมี่ยมภายในงาน
• ซื้อประกันรถยนต์ รับฟรีของพรีเมียม
• รับฟรี Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท

ดีีแทคชูู “ดีีทั่่�วดีีถึึง เพื่่�อชีีวิิตเท่่าเทีียม”
ลดช่่องว่่างทางดิิจิิทััล สู้้�วิิกฤติิ Covid-19
การระบาดของไวรััส Covid-19 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงจนวิิถีชีี วิี ติ ของผู้้ค� นทั่่ว� โลกเปลี่่ย� นแปลงไป
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลกลายมาเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ัญในการดำำ�รงชีีวิิต เพื่่�อที่่�จะสามารถลดสััมผััส เว้้นระยะห่่าง
และใช้้ช่่องทางดิิจิิทััลเพื่่�อทดแทนวิิถีีชีีวิิตแบบเดิิม แต่่ต้้องยอมรัับว่่า ประเทศไทยยัังมีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า
“ช่่องว่่างทางดิิจิทัิ ลั ” ที่่กำ� ำ�ลังั ซ้ำำ��เติิมโครงสร้้างสัังคมไทยที่่�กำำ�ลังั บอบช้ำำ�ด้้
� วยปััญหาความเหลื่่อ� มล้ำำ��
และยัังต้้องเปลี่่�ยนผ่่านไปให้้ทัันกัับอััตราเร่่งของดิิจิิทััลทั่่�วโลก
ดีี แ ทคบอกเล่่ า ภารกิิ จ ในช่่ ว งวิิ ก ฤติิ Covid-19
ได้้อย่่างน่่าสนใจ ผ่่านแคมเปญโฆษณา “ดีีทั่�ว่ ดีีถึึง
เพื่่อ� ชีีวิติ เท่่าเทีียม” ที่่�มุ่่�งส่่งเสริิมกลุ่่�มคนเปราะบางให้้
เข้้าถึึงและสามารถใช้้ดิจิิ ทัิ ลั เพื่่อ� เข้้าถึึงโอกาสที่่เ� ท่่าเทีียมกัับ
กลุ่่�มคนอื่่�นๆ ในสัังคม พร้้อมชี้้�ให้้ทุุกภาคส่่วนในสัังคม
เห็็นถึึงความรุุนแรง และผลกระทบเชิิงลึึกของปััญหา
นายชารััด เมห์์ โ รทรา ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
บริิหาร บริิษััท โทเทิ่่�ล แอ็็คเซ็็ส คอมมููนิเิ คชั่่น� จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือดีีแทค กล่่าวว่่า “ดีีแทคมีีความเชื่่�อว่่า
โทรคมนาคมสามารถดำำ�เนิินบทบาทนำำ�ในการสนัับสนุุน
ความเท่่าเทีียมทางดิิจิิทััล (Digital Inclusion) ผ่่าน
3 ภารกิิจ คืือ 1. สััญญาณเน็็ตเพื่่�อทุุกคน (Good For
All Connectivity) 2. การเข้้าถึึงบริิการอย่่างเท่่าเทีียม
(Affordability Service) 3. การเพิ่่�มทัักษะดิิจิทัิ ลั (Digital
Skills) ร่่วมฟื้้�นเศรษฐกิิจพลิิกชีีวิิตชุุมชน มุ่่�งสร้้างทัักษะ
ดิิจิิทััลในเยาวชน ผู้้�สููงอายุุ และผู้้�มีีรายได้้น้้อย โดย
ดีีแทคส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนาที่่�เท่่าเทีียมและยั่่�งยืืน
พร้้อมรัับกัับความท้้าทายใหม่่ๆ ในอนาคต”

K-SHAPED RECOVERY
ในภาคการศึึกษา : โฉมหน้้า
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ดิิจิิทััลในเด็็กไทย

ภาคการศึึกษาเป็็นอีีกหนึ่่�งภาคที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จาก Covid-19 อย่่างรุุนแรง เมื่่�อนัักเรีียนเพิ่่�มอีีกราว
1.2 ล้้านคนทั่่�วโลกต้้องออกจากโรงเรีียน เนื่่�องจาก
โรงเรีียนถููกสั่่ง� ปิิดเพื่่อ� ควบคุุมโรคระบาด นัักเรีียนไทยได้้รับั
ผลกระทบจากวิิกฤติิสุุขภาพครั้้ง� นี้้เ� ช่่นเดีียวกัับที่่อื่� น� ่ ของโลก
ข้้อมููลจากมููลนิิธิิคีีนัันแห่่งเอเซีียระบุุว่่า มีีนัักเรีียนไทย
กว่่า 15 ล้้านคนในทุุกระดัับชั้้�นต้้องหยุุดเรีียนเพราะ
โรงเรีียนและสถานศึึกษาถููกสั่่�งปิิดในช่่วงการระบาด
ของ Covid-19 ตลอดช่่วงปีี 2563 - 2564 ที่่�ผ่่านมา
ถืือเป็็ น วิิ ก ฤติิ ใ หญ่่ ที่่� สุุดนัั บ ตั้้� ง แต่่ ป ระเทศไทย
มีีระบบการศึึกษาแบบสมััยใหม่่ ที่่�สำำ�คัญ
ั ไม่่ใช่่นักั เรีียน
ทุุกคนที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึ ง การเรีี ย นออนไลน์์ อ ย่่ า งมีี
คุุณภาพ เพราะสภาพแวดล้้ อ มและเงื่่� อ นไขของ
ที่่�นัักเรีียนแต่่ละคนต้้องเผชิิญมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ต่่อคุุณภาพการเรีียนออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นความพร้้อม
ของโรงเรีียนในการปรัับตััว การออกแบบหลัักสููตรและ
วิิ ธีี ก ารสอน (Pedagogy) ทัั ก ษะการสอนของครูู
ความสามารถในการปรัับตััวของนัักเรีียนและผู้้ป� กครอง
รวมไปถึึง การที่่�เด็็กบางคนไม่่สามารถเข้้าถึึงอุุปกรณ์์
และอิินเทอร์์เน็็ตได้้

จากข้้อมููลสถิิติิแห่่งชาติิปีี 2562 ยัังมีีเด็็กมากถึึง
14.7% หรืือกว่่า 2.4 ล้้านคน ที่่�ยัังเข้้าไม่่ถึึงอิินเทอร์์เน็็ต
สำำ�หรัับเด็็กที่่�เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้นั้้�น กว่่า 94% ของ
เด็็กเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านทางมืือถืือเป็็นหลััก ในขณะที่่�
เข้้ า ผ่่ า นคอมพิิ ว เตอร์์ ตั้้� ง โต๊๊ ะ และแล็็ บ ท็็ อ ปเพีี ย งแค่่
55 % และ 16% และมีีครััวเรืือนยากจน (รายได้้ต่ำ�� ำ กว่่า
200,000 บาท/ปีี ) เพีี ย ง 3% เท่่ า นั้้� น ที่่� เ ชื่่� อ มต่่ อ
อิินเทอร์์เน็็ตโดยอาศััยคอมพิิวเตอร์์ตั้้�งโต๊๊ะ ส่่วนที่่�เหลืือ
ล้้วนแต่่ต้อ้ งใช้้สมาร์์ตโฟนในการท่่องโลกออนไลน์์ กล่่าว
ได้้ ว่่ า สำำ�หรัั บ ครัั ว เรืือนที่่� มีี ฐ านะยากจน หรืือในที่่� นี้้�
เราเรีียกเด็็กกลุ่่�มนี้้�ว่่า เป็็นขาล่่างของตััว K ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม
ที่่�ยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้ การเข้้าถึึง
อิินเทอร์์เน็็ตทางโทรศััพท์์มืือถืือแทบจะเป็็นช่่องทาง
เดีียวที่่�พวกเขาทำำ�ได้้
ในช่่วง Covid-19 ที่่�ผ่่านมา ดีีแทคได้้สนัับสนุุน
2,000 ซิิ ม พร้้ อ มแพ็็ ก เก็็ จ เน็็ ตอัั น ลิิ มิิ เ ต็็ ด ความเร็็ ว
4 Mbps แก่่กลุ่่�มเด็็กนัักเรีียนยากจนพิิเศษ ของ กสศ.
นำำ�ร่่ อ งในเขตกรุุงเทพฯ สำำ�หรัั บ การเรีี ย นออนไลน์์
เป็็นการเร่่งด่่วนลดอุุปสรรคการเรีียนรู้้� เตรีียมพร้้อม
หาทางออกระยะยาวในยุุคเรีียนออนไลน์์ มุ่่ง� สู่่�เป้้าหมาย
ความเท่่าเทีียมทางดิิจิิทััล (Digital Inclusion) และ
ลดการปิิดกั้้�นแม้้เกิิดสถานการณ์์ Covid-19

เมื่่�อ “การเชื่่�อมต่่อ” ผู้้�สููงวััยคืือ
“การเชื่่�อมต่่อ” ปััจจุุบัันกัับอนาคต

ในหนัังสืือเรื่่�อง The Industries of the Future
โดย อเล็็ ก ซ์์ รอสส์์ (Alec Ross) ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญด้้ า น
เทคโนโลยีีชื่่�อดัังทำำ�นายไว้้ว่่า การแพทย์์และบริิการ
สาธารณสุุขจะเป็็ น อุุตสาหกรรมที่่� ถูู กดิิ ส รัั ป ต์์ แ ละมีี
นวััตกรรมใหม่่ออกมามากที่่�สุุด โดยความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล และเทคโนโลยีี ชีี ว ภาพจะเปลี่่� ย น
โฉมหน้้าบริิการสุุขภาพชนิิด “ปฏิิวััติิ” แต่่น่่าเสีียดาย
ที่่�กลุ่่�มผู้้�สููงวััยซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�สมควรจะได้้รัับประโยชน์์
จากความก้้าวหน้้าทางการแพทย์์มากที่่�สุุด กลัับได้้
ประโยชน์์น้อ้ ยกว่่าที่่ค� วรจะเป็็น ด้้วยเหตุุผลว่่า “ผู้้�สููงวััย”
เป็็นกลุ่่�มคนที่่�เข้้าถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้น้้อยที่่�สุุด
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2548 ประเทศไทยเป็็น “สัังคมสููงวััย”
(Aging Society) อย่่างเป็็นทางการตามนิิยามของ
องค์์การสหประชาชาติิเมื่่�อสััดส่่วนจำำ�นวนประชากร
ที่่�อายุุเกิิน 60 ปีี คิิดเป็็นสััดส่่วน 10% ของประชากร
ทั้้�งประเทศ และยัังคาดการณ์์ว่า่ ในปีี 2565 ประเทศไทย
จะเข้้าสู่่�เข้้าสู่่� “สัังคมสููงวััยโดยสมบููรณ์์” (Aged Society)
เมื่่�อสััดส่่วนประชากรที่่�มีีอายุุเกิิน 60 ปีีคิิดเป็็น 20%
ของประชากรทั้้�งหมด และจะเข้้าสู่่�ภาวะ “สัังคมสููงวััย
ระดัับสุุดยอด” (Super Aged Society) ใน 2578
เมื่่� อ ประชากรสููงวัั ย เพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 30% ของจำำ� นวน
ประชากรทั้้� ง หมด โจทย์์ สัั ง คมสููงวัั ย ไม่่ ใ ช่่ โ จทย์์ ข อง
ผู้้�สููงวััยเท่่านั้้�น แต่่เป็็นเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้าง
ประชากรทั้้�งหมดที่่�สัังคมต้้องรัับผิิดชอบดููแลร่่วมกััน
ดัังนั้้�น สัังคมสููงวััยจึึงหมายถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของ
คนทุุกรุ่่�นและส่่งผลกระทบต่่อสัังคมโดยรวม
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ดิิจิิทััลในกลุ่่�มผู้้�สููงวััยแบ่่งได้้เป็็น
2 มิิติิ ได้้แก่่ การเข้้าถึึงและการปรัับใช้้ ซึ่่�งประเทศไทย
มีี ปัั ญ หาในทั้้� ง 2 มิิ ติิ สำำ�หรัั บ การเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มููลจาก

ชารััด เมห์์ โรทรา
สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิชี้้�ว่่า แม้้กลุ่่�มผู้้�สููงวััยเป็็นกลุ่่�ม
ที่่�มีีอััตราการเติิบโตในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตอย่่างรวดเร็็ว
โดยเติิบโตจาก 2.2% ในปีี 2556 มาเป็็น 10.3% ในปีี 2561
แต่่หากเทีียบกัับผู้้�สููงวััยอีกี 90% หรืือประมาณ 10 ล้้านคน
ยัังไม่่สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้เลย ทั้้�งนี้้� ผู้้�สููงวััย
ส่่วนใหญ่่เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตผ่่านทางสมาร์์ตโฟนเป็็น
อุุปกรณ์์หลักั ถึึง 93.7% ทิ้้�งห่่างจากคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่ง� เป็็น
อัันดัับ 2 ที่่� 12.2%
ดีีแทคให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการติิดอาวุุธดิิจิทัิ ลั ให้้ผู้�สูู้ งวััย
ผ่่ า นโครงการ “ดีี แ ทคเน็็ ตทำำ�กิิ น ” ในภารกิิ จ ปั้้� น
ผู้้�ประกอบการวััยเก๋๋า 50+ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นแก้้ไขปััญหา
ผู้้�สููงวััยในการสร้้างเสริิมทัักษะและความรู้้ใ� นการค้้าขาย
ออนไลน์์ การแสวงหาโอกาสในการทำำ�ธุุ รกิิ จ ดิิ จิิ ทัั ล
รวมทั้้� ง การให้้ ค วามรู้้� เ พื่่� อ รัั บ มืือกัั บ ภัั ย เสี่่� ย งบนโลก
ออนไลน์์ให้้ผู้้�สููงวััยด้้วย และให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงวััย
มากกว่่า 8,000 ราย จากทีีมดีีแทคคอลล์์เซ็็นเตอร์์
ให้้เข้้าถึึงบริิการทางการแพทย์์ผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นของ
โรงพยาบาลรััฐ

เศรษฐกิิจของ “คนตััวเล็็ก ที่่ต้� อ้ งใจใหญ่่”
ในยุุค Covid-19

การสำำ�รวจ Thai Digital Generation 2021 ระบุุว่่า
การเข้้าถึึงและการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลคืือ หััวใจสำำ�คััญ
ของการปรัับตััวในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�ม รวมถึึง
ผู้้� ป ระกอบการขนาดเล็็ ก ที่่� มีี ค วามเปราะบางสููง
โดยบุุคคลที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มากกว่่าจะได้้รับั ผลกระทบ
ด้้ า นเศรษฐกิิ จ ทางลบน้้ อ ยกว่่ า (คิิ ด เป็็ น 60%
ของผู้้�ที่่�สููญเสีียรายได้้) เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ใช้้เทคโนโลยีีใน
ระดัับต่ำำ�� (คิิดเป็็น 72% ของผู้้�ที่่�สููญเสีียรายได้้) และ
จากการประเมิินสถานการณ์์ของ สสว. ช่่วงกลางปีี
2563 หากเศรษฐกิิจไทยถดถอยประมาณ 1% ธุุรกิิจ
ในกลุ่่ม� MSME จะถดถอยราว 3.3% หรืืองานศึึกษาของ
สถาบัันเพื่่อ� การวิิจัยั และพััฒนาประเทศไทย (ทีีดีอี าร์์ไอ)
ที่่� เ คยประเมิิ น ไว้้ ว่่ า หากเศรษฐกิิ จ ไทยในปีี 2563
ถดถอย 5.5-6% มููลค่่าธุุรกิิจรวมของ MSME ก็็จะ
หดตัั ว ราว 6-6.5% เป็็ น ต้้ น นอกจากนี้้� กลุ่่� ม คน
เปราะบาง ได้้แก่่ ผู้้�พิกิ าร ชนกลุ่่ม� น้้อย เป็็นต้้น ก็็ยังั ดิ้้�นรน
ทำำ� มาหากิิ น ในฐานะผู้้�ป ระกอบการตัั ว เล็็ ก ในระบบ
เศรษฐกิิจด้้วย

กู้สินเชื่อบุคคล
ดอกเบี้ย 4% นาน 30 ปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
บัตรเครดิต ttb so chill เฉพาะผู้สมัครรายใหม่

• รับ เครดิตเงินคืนเพิม่ 1,000 บาท
เฉพาะลูกค้ารายใหม่ทยี่ งั ไม่เคยมีบตั รเครดิต ttb ทุกประเภท
มาก่อนเมือ่ สมัครผ่านช่องทางใดก็ได้ และมียอดใช้จา่ ย
สะสมผ่านบัตรตัง้ แต่ 10,000 บาท ขึน้ ไป ภายใน 30 วัน
และสมัครใช้บริการแอป ttb touch นับจากวันทีบ่ ตั ร
ได้รบั การอนุมตั ิ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่ออเนกประสงค์ส�ำหรับผู้รับบ�ำนาญ

บัตรเครดิตหลักใบแรก

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูแคร์

บัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA
PLATINUM / SCB UP2ME / SCB JCB
PLATINUM / SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA
PLATINUM

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

•
•
•
•

อัตราดอกเบีย้ พิเศษ 4% ต่อปีตลอดอายุสญ
ั ญา
ระยะเวลากูส้ งู สุด 30 ปี
ไม่จำ� กัดอายุของผูก้ ู้
เลือกช�ำระเฉพาะดอกเบีย้ ได้

•
•
•
•ª

ให้สงู สุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ผ่อนสูงสุด นาน 60 เดือน
ไม่มบี ญ
ั ชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กไู้ ด้
กูง้ า่ ย ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน หรือคนค�ำ้ ประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus พิเศษสุด

• สินเชือ่ อเนกประสงค์พร้อมใช้
• พนักงานเอกชนทีร่ บั เงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
ขอสินเชือ่ อเนกประสงค์ได้งา่ ยๆ ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ผ่อนได้นาน
• ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

• พิเศษสุด พนักงานเอกชนทีร่ บั เงินเดือนผ่านธนาคาร
กรุงไทย ขอสินเชือ่ เงินสดพร้อมใช้ได้งา่ ยๆ อุน่ ใจยาม
ฉุกเฉิน ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ผ่อนได้นาน
• สินเชือ่ เงินกูว้ งเงินหมุนเวียน
• ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน

KTC - บัตรเครดิตกรุงไทย

• รับ บัตรก�ำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท
(เมือ่ สมัครบัตรเครดิตเคทีซบี ตั รหลักใหม่ ทุกประเภท)

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

• “เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมตั ไิ ว กูห้ มืน่ ผ่อนเริม่ ต้น 550 บาท/เดือน”

• ส�ำหรับผูท้ สี่ มัครบัตรเครดิตหลักใบแรก
• พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail
(E-Statement)

เมือ่ ใช้จา่ ยครบตามเงือ่ นไข ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
บัตรได้รบั อนุมตั บิ ตั ร
• ต่อที่ 1 : ใช้จา่ ยสะสมครบ 5,000 บาท
รับคะแนนสะสมพิเศษ 4,000 คะแนน
• ต่อที่ 2 : ใช้จา่ ยสะสมตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป
รับเพิม่ กระเป๋า ELLE Overnight Bag 1 ใบ

บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS

เมือ่ ใช้จา่ ยครบตามเงือ่ นไข ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
บัตรได้รบั อนุมตั บิ ตั ร
• ต่อที่ 1 : ใช้จา่ ยสะสมครบ 5,000 บาท รับเครดิตเงินคืน
พิเศษ 400 บาท
• ต่อที่ 2 : ใช้จา่ ยสะสมตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป
รับเพิม่ กระเป๋า ELLE Overnight Bag 1 ใบ มูลค่า 2,890 บาท
รับฟรี! หมอนผ้าห่มน้องลิงอีซี่ จ�ำนวน 1 ใบ
• ส�ำหรับลูกค้าทีส่ มัครสินเชือ่ หมุนเวียน Speedy Cash
หรือสินเชือ่ ส่วนบุคคล Speedy Loan ภายในงาน
20 ท่านแรกต่อวัน
• จ่ายหนีค้ รบจบในทีเ่ ดียว ดอกเบีย้ ต�ำ่ สุด 9.99% ต่อปี

สินเชื่อเงินสด SCB Speedy Cash

พิเศษ สมัครวันนีร้ บั ดอกเบีย้ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี

Xpress Cash (บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช)

บมจ.อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)

KBank Credit Card (บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)

สมัครสินเชื่อ/กดเงินสดยัวร์แคช/กดเงินสด
ล่วงหน้า/ผ่อนทอง

• “เงินสด กดทันใจ ฟรีดอกเบีย้ 0% นานสุด 30 วัน”

• บัตรเครดิต Line Point Credit Card...
รับ e-Coupon มูลค่า 300 บาทและรับส่วนลดพิเศษจาก
ร้านค้าทีร่ ว่ มรายการบน Rabbit LINE Pay เงือ่ นไขเป็นไป
ตามทีธ่ นาคารก�ำหนด
• บัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card..
รับโค้ดส่วนลด Shopee สูงสุด 1,500 บาท
• รับคะแนนพิเศษ K Point 5,000 คะแนน เพือ่ แลกรับ
เตาปิง้ ย่างไฟฟ้า และ หม้อสุกี้ 2 IN 1 Mitsumaru หรือ
เครือ่ งดูดฝุน่ Xiaomi Deerma Dx 118C หรือ กระเป๋าเดินทาง
Caggioni รุu่ Sweety Green Loof ขนาด 17 นิว้

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
ดอกเบีย้ 11.84% ต่อปี

รับสิทธิร์ บั ของสมนาคุณ ดังนี้
• รับ สร้อยคอทองค�ำหนัก 1 บาท หรือ กระทะและหม้อต้ม
อเนกประสงค์ LOCK&LOCK Multi Cooker/
หรือ กระเป๋า Valentino Rudy’s Tote Bag/
หรือ กระเป๋า AEON Kanekko Lovely
• เมือ่ มียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรอิออนทีร่ ว่ มรายการ
หรือยอดช�ำระประกันภัยอิออนผ่านระบบ AEON i-dealer
เท่านัน้ ตัง้ แต่ 3,000 บาทขึน้ ไป/เซลส์สลิป
(จับรางวัลภายในงานทุกวัน)
• รับสิทธิ์ แลกรับบัตรก�ำนัลบิก๊ ซีมลู ค่า 200 บาท
และกระเป๋า Moomin / บัตรก�ำนัลบิก๊ ซีมลู ค่า 600 บาท
และหมอนรองคอ Moomin /บัตรก�ำนัลบิก๊ ซีมลู ค่า 800 บาท
และหม้อทอดไฟฟ้า LOCK&LOCK รุน่ Eco fryer
ขนาด 3.5 ลิตร จ�ำนวน 1 ใบ (ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด)
ผ่อนทอง ดอกเบีย้ พิเศษ 0% ต่อเดือน* นาน 10 เดือน

• “สินเชือ่ บุคคล ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้า ผูม้ รี ายได้ประจ�ำ 
(Employee)
อัตราดอกเบีย้ พิเศษ 12-15% ต่อปี 12 เดือนแรก

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• รับฟรี กระเป๋าล้อลากลายจุด
สมัครพร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วน

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

• รับฟรี 15,000 คะแนน
สมัครและมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ 100,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรได้รบั อนุมตั ิ

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซา่ แพลทินัม / บัตรเครดิต
กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
• รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Essential Duffle
• สมัครและมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รบั อนุมตั ิ

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว

• รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Tote
• สมัครและมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รบั อนุมตั ิ

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

ให้บริการสินเชือ่ บุคคลโดย บริษทั อยุธยา แคปปิตอล
เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
• สมัครบัตรกรุงศรีเฟิรส์ ช้อยส์
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือสูงสุด 2,500 บาท
เมือ่ มียอดผ่อนสินค้าสะสมตามเงือ่ นไขภายใน 30 วัน
นับจากวันอนุมตั ิ

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

• รับ Double Cashback รวมสูงสุด 6%
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือสูงสุด 2,500 บาท
เมือ่ มียอดใช้จา่ ยสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิตและ/หรือ
ผ่อนสินค้าตามเงือ่ นไขภายใน 30 วัน นับจากวันอนุมตั ิ
• รับ Cashback สูงสุด 3% หรือ 13,000 บาท
• เมือ่ ใช้จา่ ยเต็มจ�ำนวนสะสมผ่านวงเงินบัตรเครดิต
ในหมวดทีก่ ำ� หนด รับสูงสุด 3% หรือ สูงสุด 10,000 บาท
• พิเศษ รับเครดิตเงินคืนเพิม่ 3,000 บาท

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน

ให้บริการสินเชือ่ บุคคลโดย บริษทั เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
• รับฟรี กระเป๋าผ้า NAUTICA Canvas
สมัคร และมีการใช้จา่ ยผ่านบัตร 8,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 45 วัน หลังจากบัตรได้รบั การอนุมตั ิ

ต่อยอดความมั่งคั่ง
ด้วยหุ้น/กองทุน/คริปโท
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

KTAM

ลงทุน SSF/RMF

• รับฟรีกระเป๋า G2000
ส�ำหรับลูกค้าทีล่ งทุนภายในงาน 50,000 บาทขึน้ ไป

KTZ

• รับ Gift Voucher Swensen’s E-Coupon มูลค่า 100 บาท
เปิดบัญชีหนุ้ ผ่าน WEALTH ME App.

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม

• รับทันที Carnival Bag 1 ใบ/ท่าน* มูลค่า 200 บาท
เมือ่ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/SSF ภายในงาน
ตัง้ แต่ 50,000 บาทขึน้ ไป
• รับทันที Dottie Duo Basket 1 ชุด
เมือ่ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/SSF ภายในงาน
ตัง้ แต่ 150,000 บาทขึน้ ไป
• รับทันที หมอนรองคอ 1 ใบ
เมือ่ ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/SSF ภายในงาน
ตัง้ แต่ 350,000 บาทขึน้ ไป

บริการแนะน�ำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

• รับทันที Bualuang ECO Bag 1 ใบ
เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์
บัวหลวงภายในงาน และใช้บญ
ั ชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ
เพือ่ เป็นบัญชีรบั -จ่ายค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์อตั โนมัติ (ATS)

• สะดวก ง่าย ผ่าน SCB EASY App
• พิเศษ รับคืนหน่วยลงทุน SCBSFF 0.2% ของมูลค่า
ลงทุนสุทธิ เมือ่ มียอดลงทุนสุทธิในกองทุน SSF
• และ/หรือ RMF ทีร่ ว่ มรายการ (สูงสุด 1,000 บาท*)

กองทุนรวม
• พิเศษ! เมือ่ ลงทุนกองทุน RMF/ SSF/SCBFIN/
SCBINCA/ SCBCLASSICA/ SCBGEX(A)/ SCBDJI(A)/
SCBEUROPE(A)/ Principal VNEQ ภายในงาน

ธนาคารกรุศรีอยุธยา
หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• รับฟรี กระเป๋า Sport By Krungsri Securities
เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซอื้ ขายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วน
• รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท
เปิดบัญชีประเภท Credit Balance และได้รบั อนุมตั ิ

กองทุนรวม
• รับทันที บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
เมือ่ มียอดเงินลงทุนสุทธิทกุ ๆ 50,000 บาท
ในกองทุน KFCORE

ธนาคารกสิกรไทย
KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)
• ต่อที่ 1 รับฟรี! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

เมือ่ เปิดบัญชีลงซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายในงาน
• ต่อที่ 2 รับ กระเป๋าสะพาย Jansport
เมือ่ เปิดบัญชีและมียอดการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่ 300,000 บาท หรืออนุพนั ธ์ 30 สัญญาขึน้ ไป*
(ค�ำนวณยอดเทรดถึงวันที่ 28 ก.พ. 65)

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• รับ หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท

(สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน) ภายในงาน
เมือ่ ลงทุนในกองทุนทีร่ ว่ มรายการ*ผ่านช่องทาง K PLUS
และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest
ทุกๆ 50,000 บาท

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
Wealth Credit Line เพื่อต่อยอดการลงทุน
ส�ำหรับลูกค้า High Net-Worth
• ดอกเบีย้ พิเศษ 2.45%

หุ้นกู้ตลาดรอง

• สิทธิพเิ ศษส�ำหรับลูกค้าใหม่!!
• รับ ตุก๊ ตาถุงผ้า OCTO

ส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้การลงทุน
ภายใต้แนวคิด “New Paradigm of
Capital Market”

แบ่งโซนการเรียนรูอ้ อกเป็น 5 โซน ดังนี้
1. Start to invest,  2. Smart to invest
3. Sustainable Investment
4. Protect Investment, 5. Fundraising Clinic
อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมเสวนาภายในบูธ พบกับวิทยากรหลาก
หลายท่าน พร้อมรับของทีร่ ะลึกส�ำหรับผูท้ เี่ ข้าชมบูธและร่วม
ท�ำแบบสอบถาม

สินเชื่อเอสเอ็มอี
ดอกเบี้ยดี 4.5%

กู้ ได้สูงสุด

50 ล้าน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม : SME DBank

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อ SME

โปรโมชัน่ พิเศษ เฉพาะในงาน ได้แก่

โปรโมชัน่ สุดพิเศษ
• ดอกเบีย้ เริม่ ต้นเพียง 4.5% ต่อปี
• วงเงินกูส้ งู สุดถึง 50 ล้านบาท
• พิเศษสุด ยืน่ กูภ้ ายในงาน พร้อมเอกสารเบือ้ งต้น
รับฟรี ไปเลย “STARBUCKS CARD” มูลค่า 200 บาท
(จ�ำนวนจ�ำกัด)

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ SME Smart Shop
•
•
•
•
•

กูง้ า่ ยไม่ตอ้ งมีหลักประกัน ผ่อนดี มีสว่ นลด
ไม่มหี ลักทรัพย์คำ�้ ประกัน กูไ้ ม่เกิน 2 ล้านบาท
วงเงินกูส้ งู สุด 3 เท่าของหลักทรัพย์ แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ไม่จำ� กัดวงเงินกูข้ นั้ ต�ำ่
บสย.ช่วยค�ำ้ ประกันได้

สินเชื่อ SSME

• อัตราดอกเบีย้ เงือ่ นไขพิเศษ 1.99% ต่อปี
• ระยะเวลา 3 เดือนแรก
• สมัคร Payroll Package ลดอัตราดอกเบีย้ 1% จากอัตรา
ดอกเบีย้ ปกติ ในระยะเวลาเดือนที่ 4-12 (ส�ำหรับ สินเชือ่
ธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน เท่านัน้ )
• ยกเว้นค่าประเมินราคา

SSME Product Program ดังนี้

• สินเชือ่ ธุรกิจรายย่อย แบบมีหลักประกัน
• สินเชือ่ ธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด 150% ของหลักประกัน
• สินเชือ่ ธุรกิจคือเงิน My Business My Cash

โครงการค�้ำประกันสินเชื่อตามพระราชก�ำหนด
การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564

• ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ร้อยละ 1.75 ต่อปี
(รัฐบาลสนับสนุนค่าธรรมเนียม ปีที่ 3-7 รวมร้อยละ 3.5 ต่อปี)
• วงเงินค�ำ้ ประกันสินเชือ่ สูงสุดไม่เกิน 150 ลบ.ต่อราย
ต่อสถาบันการเงิน
• ค�ำ้ ประกันไม่เกิน 10 ปี

อัตราค่าธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ

ปีที่ 1-ปีที่ 2 : ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ 1.75% ต่อปี
ปีที่ 3-ปีที่ 6 : ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ 1% ต่อปี
ปีที่ 7
: ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ 1.25% ต่อปี
ปีที่ 8-ปีที่ 10 : ค่าธรรมเนียมค�ำ้ ประกันสินเชือ่ 1.75% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)

• รับทันที สมุดโน้ตจาก KSME
• เมือ่ ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชือ่ ภายในงาน

• สินเชือ่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ Start-up
และผูป้ ระกอบการ SMEs ทีเ่ ริม่ ต้นส่งออก
• ให้วงเงินสูงสุด 800,000 บาท
• อัตราดอกเบีย้ 2 ปีแรก เพียง 5% ต่อปี
• พิเศษ ผูป้ ระกอบการ SMEs ทีแ่ จ้งความประสงค์
ขอสินเชือ่ ในงาน จะได้รบั การลดดอกเบีย้ ปีแรก อีก 0.50%
เหลือเพียง 4.50% ต่อปี

บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz

• ผูท้ ขี่ อใช้บริการในงาน Money Expo นี้
สามารถได้สทิ ธิทำ� ประกันการส่งออกผูซ้ อื้ ได้ 1 รายฟรี
• วงเงินรับประกันคุม้ ครอง 3 แสนบาท
(ค่าเบีย้ ประกันปกติทตี่ อ้ งจ่าย 1,800 บาท)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย
• รับฟรี กระเป๋า Eco Friendly Lifestyle Set
สมัครพร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วน

10.8

เงินฝาก Step Up สูงสุด
%
สลากออมทรัพย์ ลุ้นรางวัล 1 ล้าน

สินเชื่อไมโคร พลัส (Micro Plus)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง
(Brand New Export Financing)

ดอกเบี้ย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
• สินเชือ่ เพือ่ ธุรกิจแบบหมุนเวียน
• โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
รายย่อย ประเภทบุคคลธรรมดา ทีจ่ ดทะเบียนพาณิชย์
หรือมีทะเบียนการค้ามาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
• อัตราดอกเบีย้ 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
• วงเงินกู้ : 200,001-500,000 บาท

ธนาคารเพื่อการน�ำเข้าและส่งออก
แห่งประเทศไทย : EXIM

ธนาคารออมสิน
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 108

• ดอกเบีย้ แบบ Step up สูงสุด 10.80%
• อัตราดอกเบีย้ เฉลีย่ เท่ากับ 2.55% ต่อปี
• (เทียบเท่าเงินฝากประจ�ำ 3.00% ต่อปี)

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝาก

• สิทธิพเิ ศษ ส�ำหรับลูกค้าใหม่
• เปิดบัญชี e-Savings พร้อมยืนยันตัวตน Be My ID ภายในงาน
รับ กระเป๋าผ้า  Be Cool 1 ใบ
• หรือเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
หรือสินมัธยะทรัพย์ทวี - บัวหลวงคิดส์
ตัง้ แต่ 2,000 บาทขึน้ ไป ภายในงาน
รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว
•
•
•
•
•

หน่วยละ 5,000 บาท
สลากอายุ  2 ปี
ผลตอบแทนหน้าสลาก : 0.50% ต่อปี (เมือ่ ฝากครบก�ำหนด)
พิเศษลุน้ รับรางวัลใหญ่สงู สุดมูลค่า 1 ล้านบาท
ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10  ล้านบาท
ได้รบั อัตราดอกเบีย้ 0.75% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์

• บัญชีฝากไม่ประจ�ำ ได้ดอกเบีย้ สูงตัง้ แต่บาทแรก
ถอนเมือ่ ไหร่กไ็ ด้
• อัตราดอกเบีย้ ปกติบญ
ั ชี ttb no Ffi ixed เท่ากับ 0.25%ต่อปี
• รับเพิม่ เป็น 0.9% ต่อปี เมือ่ มีการใช้จา่ ย หรือ
• ท�ำธุรกรรมผ่านบัญชี ttb all free 5 ครัง้ ขึน้ ไป/เดือน

ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D+

• มัน่ คงได้ไวขึน้ กับดอกเบีย้ สูงถึง 8 เท่า**
• พร้อมรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,500 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
เงินฝากออมทรัพย์/ ออมทรัพย์ทวีโชค/
A-Savings/ Senior-Saving/ออมทรัพย์พิเศษ
• (ทุกโครงการต้องคงยอดเงินฝากไว้ 3 เดือน)
• เงินฝากประจ�ำตัง้ แต่ 3 เดือนขึน้ ไป
• เงินฝากประจ�ำปลอดภาษี 24 เดือน

ยอดเงิน  

2,000-49,999 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-499,999 บาท
500,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึน้ ไป

รับของสัมมนาคุณ

ชุดช้อน+ตะเกียบ Go Green
กระเป๋า Shopping Bag
กระบอกน�ำ 
้ GoGreen
Set รักษ์โลก 1 ชุด
(แก้ว+ชุดช้อน+กล่องข้าว)
รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก

บริการดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Krungthai Next Saving

KMA - Krungsri Mobile App

• รับทันที ของพรีเมีย่ มภายในงาน
เมือ่ เปิดบัญชีผา่ น Application Next
• อัตราดอกเบีย้ เงินฝากสูงสุด 1.50% ต่อปี
• ส�ำหรับวงเงินฝากส่วนทีไ่ ม่เกิน 1 ล้านบาท
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ที่ Department Store
Online ระยะเวลา 1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 480 บาท ที่ Supermarket Store
Online ระยะเวลา 1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65

ธนาคารกรุงเทพ

• สมัคร Krungsri Mobile App หรือ Krungsri Online
(อย่างใดอย่างหนึง่ )
รับฟรี กระเป๋าผ้าลูกฟูก

Kept แอปเก็บเงินแนวใหม่

• รับฟรี กระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป มูลค่า 150 บาท

เมือ่ สมัคร Kept พร้อมโอนเงินเข้าขัน้ ต�ำ 
่ 1,000 บาท
และเปิดกระปุก Fun ส�ำเร็จ
• รับฟรี Set ปากกา Kept เมือ่ เปิดบัญชี Together ส�ำเร็จ
ในงาน พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี Together ขัน้ ต�ำ 
่ 1,000 บาท
• รับเพิม่ Kept Mask มูลค่า 99 บาท เมือ่ กดติดตาม
Kept Social Media หรือแชร์โพสต์/รูป
พร้อมติด #KeptMoneyExpoBKK2021

ดิจิทัล แบงกิ้ง

สิทธิพเิ ศษ 2 ต่อ
• ต่อที่ 1 รับ Rewards ทีเ่ มนูไลฟ์สไตล์ สิทธิพเิ ศษ*
• ต่อที่ 2 รับเพิม่ กระเป๋าผ้าร่มพับได้ พร้อมหน้ากากผ้า 1 ชุด
• รับฟรี ของก�ำนัล 1 ชิน้ จากเมนู ไลฟ์สไตล์ สิทธิพเิ ศษ

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท/บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น
แรบบิท ศิริราช
• กรณีสมัครบัตรใหม่
• ทัง้ ให้ทงั้ รับ จัดให้ในบัตรเดียว
• พิเศษ 2 ต่อ เมือ่ สมัครบัตรพร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม
ภายในงาน*
ต่อที่ 1 รับ กระบอกน�ำ 
้ Be Lively 1 ใบ มูลค่า 259 บาท
(ของมีจำ� นวนจ�ำกัด)
ต่อที่ 2 รับเพิม่ ฟรีความคุม้ ครองประกันภัยแพ้วคั ซีน
โควิด-19 สูงสุด 500,000 บาท**
** เงือ่ นไขเป็นไปตามทีธ่ นาคาร และ บริษทั กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนด

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด
• เพือ่ นรูใ้ จ ทุกไลฟ์สไตล์
• พิเศษ สมัครบัตรใหม่ภายในงาน
รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
• ช�ำระค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย
K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)

• K PLUS “หน้าแรก” โฉมใหม่ เลือกปรับเปลีย่ นจัดล�ำดับ
เมนูในหน้าแรกได้ตามใจ พร้อมเมนูใหม่ “ธุรกรรมด่วน”
ทีช่ ว่ ยให้เข้าถึงการท�ำธุรกรรมส�ำคัญได้อย่างรวดเร็ว
• ช�ำระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่ายด้วยคะแนนได้
ทุกรายการ ทุกธนาคารทีร่ องรับ เฉพาะร้านค้า K PLUS
Shop สามารถใช้คะแนนสะสม K Point จ่ายแทนเงินสดได้

• รับฟรี ถุงผ้าหมี Billy เมือ่ Add Friend : Krungsri Simple
ครบ 4 ช่องทาง (LINE, Facebook, Twitter, Instagram)

Krungsri GIFT

• ใช้ Gift แลกรับ กระเป๋าพับ
• รับฟรี หมอนรองคอน้อนกล้วย 1 ใบ เมือ่ สมัคร
ผลิตภัณฑ์บริการ พร้อมเอกสารครบถ้วน 2 ผลิตภัณฑ์

กิจกรรม “กรุงศรีอยู่นี่นะ”

• รับทันที พวงกุญแจน้อนกล้วย 1 ชิน้

ถ่ายภาพตนเองกับโลโก้กรุงศรี ทีบ่ ธู กรุงศรี
และโพสต์ใน Facebook / Instagram / Twitter
ติดแฮชแท็ก #ความห่วงไม่เคยห่างกรุงศรีอยูน่ นี่ ะ
#krungsrisimple ตัง้ ค่าสาธารณะ

สินเชื่อรถช่วยได้

พิเศษภายในงาน สมัครใช้โมบายล์แบงกิง้
จากธนาคารกรุงเทพ

(จ�ำกัด 100 สิทธิ/์ วัน)
• สิทธิพเิ ศษส�ำหรับลูกค้าทีใ่ ช้บริการโมบายล์แบงกิง้
จากธนาคารกรุงเทพ ร่วมเล่นเกมหมุนวงล้อ ภายในงาน

Krungsri Simple

โปรแรงส่งท้ายปี

รับสิทธิพักเรื่องผ่อน 90 วัน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb

กรุงศรี ออโต้

สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบี ไดร์ฟ

ใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช
• รับฟรี แก้วน�ำ้ ซิลโิ คนพับได้
เมือ่ สมัครภายในงาน และส่งเอกสารครบภายใน 7 ม.ค. 65
• รับเพิม่ นาฬิกา Xiaomi Mi Band4 มูลค่า 1,290 บาท
เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ละเป็นเลขทีส่ ญ
ั ญา ภายใน 21 ม.ค. 65

รถบ้าน

• รับฟรี หมอนหัวใจ

เมือ่ สมัครภายในงาน และส่งเอกสารครบภายใน 7 ม.ค. 65
• รับเพิม่ กระเป๋าเดินทาง
เมือ่ เป็นเลขทีส่ ญ
ั ญาเรียบร้อยแล้วภายใน 21 ม.ค. 65

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์

สินเชือ่ บิก๊ ไบค์ โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
• รับฟรี กล่องข้าว 3 ชัน้
เมือ่ สมัครภายในงาน และส่งเอกสารครบภายใน 7 ม.ค. 65
• รับเพิม่ บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท
(ส�ำหรับ Normal Bike)
บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท (ส�ำหรับ Big Bike)
เมือ่ เป็นเลขทีส่ ญ
ั ญาเรียบร้อยแล้วภายใน 21 ม.ค. 65

• รับฟรี! บัตรก�ำนัล Starbucks มูลค่า 500 บาท

ทราบผลอนุมตั เิ บือ้ งต้น ภายใน 30 นาที (เมือ่ เอกสารครบถ้วน)

ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

• สินเชือ่ รถช่วยได้ โปรแรงส่งท้ายปี (ส�ำหรับสินเชือ่ รถช่วยได้
ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และประเภทจ�ำน�ำทะเบียนรถ)
ต่อที่ 1 เมือ่ สมัครสินเชือ่ รถช่วยได้ในงาน
รับทันทีของพรีเมีย่ ม 1 ชิน้
ต่อที่ 2 Booked เลือกรับสิทธิพกั เรือ่ งผ่อน 90 วัน หรือ
รับฟรี! บัตรก�ำนัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท
*เงือ่ นไขเป็นไปตามทีธ่ นาคารก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถยนต์คือเงิน
My Car My Cash

• รับทันที หมอนรองคอพร้อมฮูด๊ น่ารัก มูลค่า 390 บาท
เมือ่ ยืน่ เอกสารครบภายในงาน
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ทุกยอดธุรกรรม

5,000 บาท
รับ 1 Coin

สูงสุด 100 Coins
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iPhone 13 (128 GB)
iPhone 12 (64 GB)
ที่พัก Rest Detail Hua Hin
เคร�่องนวดเทา Amaxs รุน I bliss 100
เคร�่องนวดแบบพกพา Amaxs รุน CS-327
บัตรชมภาพยนตร Major GOLD CARD
บัตรชมภาพยนตร SF
สมาชิกนิตยสารในเคร�อ

( ระยะเวลา 6 เดือน )

1 รางวัล
1 รางวัล
12 รางวัล
3 รางวัล
10 รางวัล
10 รางวัล
30 รางวัล
60 รางวัล

ว�ธีการรวมกิจกรรม Lucky ME Coins

1. สำหรับลูกคาที่มาทำธุรกรรมที่บูธภายในงานมหกรรมการเง�น ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 23-26 ธันวาคม 2564
ที่ทำธุรกรรมภายในงานตั้งแต 5,000 บาท ข�้นไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ทำธุรกรรมในงานเทานั้น)
2. นำหลักฐานการทำธุรกรรม และบัตรประชาชน มาแสดงตอเจาหนาที่
3. ดาวนโหลด แอปพลิเคชั่น Money Expo Plus เพ�่อลงทะเบียน กรอกขอมูลสวนตัวใหถูกตองและครบถวน
4. เจาหนาที่จะทำการตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม และสแกน QR Code เพ�่อรับสิทธิ์รวมกิจกรรม

เง�่อนไขการรวมกิจกรรม Lucky ME Coins

1. ผูที่ทำธุรกรรมตั้งแต 5,000 บาทข�้นไป จะได ME Coins ลุนรางวัล 1 Coin สูงสุด 100 Coins เทานั้น
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ทำธุรกรรมในงานเทานั้น และตองไมเปนพนักงานที่มารวมออกบูธภายในงาน
3. ผูที่ไดรับรางวัลมูลคา 1,000 บาทข�้นไป ตองชำระภาษี หัก ณ ที่จาย 5% จากมูลคาของรางวัล
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและของรางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. ผูสมัครทำธุรกรรมออนไลน ทาง www.MoneyExpoOnline.com ไมสามารถรวมกิจกรรมนี้ได
6. ผูรวมกิจกรรมสามารถรับรางวัลไดเพ�ยง 1 รางวัล ตอ 1 ทาน เทานั้น

การประกาศผลและรับของรางวัล

• ประกาศผลรางวัลผูโชคดีทุกรางวัล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผาน แอปพลิเคชั่น Money Expo Plus และ Facebook: Money Expo
• ยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล โดยติดตอกลับคุณอติพร เบอร 0-2691-4126-30 ตอ 1216 (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ถึง 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 17.30 น.)
**หมายเหตุ หากไมติดตอรับของรางวัลตามชวงเวลาดังกลาวถือวาสละส�ทธิ์
www.moneyexpo.net

www.MoneyExpoOnline.com

Money Expo

Money_Expo

Money Expo Plus

สแกน QR

สแกน QR

ธนาคารและสถาบันการเงิน ภาครัฐและเอกชนที่เขารวมงาน

โซนตลาดเง�น

โซนตลาดทุน ( หุน • กองทุน • คร�ปโทฯ )

(สินเชื่อ • เง�นฝาก • สลากออมทรัพย)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
A1
ธนาคารออมสิน
A2
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
A3
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
A4
SCB First ใหบร�การลูกคา SCB WEALTH
J12
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
A5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
B1
บร�ษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
B2
ธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
C1
ธนาคารอาคารสงเคราะห
D1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
E2
ธนาคารซิตี้แบงก
E4
บร�ษัทบร�หารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)
G4
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
G5
ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายยอย จำกัด (มหาชน)
H4
ธนาคารเพ�่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
J6
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
J7
บร�ษัท บร�หารสินทรัพย เจ จำกัด
J8
ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย K4
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
K7
บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด
K8
บร�ษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
K10

โซนประกันชีว�ต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ
บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ทิพยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น
TQM INSURANCE BROKER
บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

C2
E3
F2
G2
G6
J3
J4
K2
P8
P41 - P43

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) F1
บร�ษัท บิทคับ ออนไลน จำกัด
G1
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
J5
บร�ษัท สตางค คอรปอเรชั่น จำกัด
J9
บร�ษัท ซิปเม็กซ เทคโนโลยี จำกัด
J10
ซุปเปอรเทรดเดอรร�พับบลิก
P5

โซนหนวยงานรัฐและบร�ษัทเอกชน
เครดิตบูโร
หนาฮอลล
บร�ษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน)
G9
บร�ษัท ซีพ�เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
H5
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
J2
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
K3
บร�ษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน)
K5
ธนาคารแหงประเทศไทย
K6
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
P13 - P14
กรมธนารักษ
P15

โซน รถยนต/อสังหาร�มทรัพย/SME&Lifestyle
บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
บร�ษัท เอ็มจี เซลล (ประเทศไทย) จำกัด
OPTIMO PROPERTIES
บร�ษัท ธนูลักษณ จำกัด (มหาชน)
AMAXS
MATICHON
SNAIL WHITE
RENA WARE THAILAND
MSOUL
เดอ เวลเมด
SRITRANG GLOVES
บร�ษัท ราชาอูชิโน จำกัด
MICROWARE SUPERLOCK
รองเทา Baoji
Outlet Sale by PhoeBe
ORANGINAL GROUP CO.,LTD.
Krispy Kreme
บร�ษัท ลอนดร�้บาร ไทย จำกัด
MEGA WE CARE

E5
G3
P11 - P12, P37 - P38
K9
K11
P1 - P2
P3 - P4
P9 - P10
P16
P19
P20
P21 - P26
P27 - P30
P31 - P36
P39 - P40
P45
P50
P51
P52

