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สินเชือ่ท่ีอยูอ่าศยั และ
สินเชือ่ Home for cash
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษแบบลอยตวั	เฉลี่ย	3	ปี		
เรมิต้น	2.77%
•	ฟรคี่าธรรมเนยีมการยื่นกู้	
•	 ธนาคารออกค่าจดจาํนองให้	1%	
•	 วงเงนิกู้สูงสดุ	110%	

ธนาคารกรุงไทย

สินเชือ่บ้าน ทีทีบี
โปรโมชั่นพเิศษ	
•	สนิเชื่อบ้านแลกเงนิ/สนิเชื่อบ้านแลกเงนิ		
รไีฟแนนซ์/สนิเชื่อบ้านแลกเงนิ	พลสั	(สมคัรพร้อม	
สนิเชื่อบ้านรไีฟแนนซ์)	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	
เฉลี่ย	3	ปีแรก	4.63%	ต่อปี
•	สนิเชื่อบ้านรไีฟแนนซ์	ททีบีี	
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	เฉลี่ย	3	ปีแรก	2.75%	ต่อปี
พเิศษ...100	ท่านแรก	!!	สมคัรสนิเชื่อบ้านแลกเงนิ
พร้อมยื่นสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
รับฟรี!!	กระเป๋า	Shopping	Bag	Home	Loan	

ธนาคารทหารไทยธนชาต

รีไฟแนนซ์บ้าน สนิเชือ่รีไฟแนนซ์พลัส
•	อตัราดอกเบี้ย	:	เดอืนที่	1-36	=	MRR-5.80%	
เดอืนที่	37	เป็นต้นไป	=	MRR-3.90%
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	10	ล้านบาท
•	 ระยะเวลากู้สูงสดุ	30	ปี	
•	 รบัเงนิคนืค่าประเมนิหลกัประกนั	และจดจาํนอง
ภายใน	31	ม.ีค.	65

สินเชือ่บ้านแลกเงนิ
•	อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้น	MRR-3.35%	ต่อปี	
•	อตัราดอกเบี้ยสูงสดุ	MRR+0.65%	ต่อปี		
(ขึ้นอยู่กบัคณุสมบตัขิองลูกค้าและหลกัประกนั)
•	 วงเงนิกู้สูงสดุ	10	ล้านบาท
•	 ระยะเวลากู้สูงสดุ	30	ปี	
•	 รบัเงนิคนืค่าประเมนิหลกัประกนั	

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง	
•	รบั	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อลงทะเบยีน	
จองสิทธิ์ภายในงาน	
•	รบัเพิ่ม	หมอนรองคอ	1	ใบ	มูลค่า	259	บาท	
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้านบวัหลวง	พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบคาํขออย่างน้อย	3	รายการภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชือ่เคหะดอกเบ้ียพเิศษ	
•	ดอกเบี้ย	0.250%	เฉลี่ย	3	ปีแรก
•	ฟร	ีค่าจดัทาํนติกิรรมสญัญา	
•	ฟร	ีค่าบรกิารสนิเชื่อ

ธนาคารออมสิน

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

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อบ้าน 
•	ดอกเบี้ย	0%	3	เดอืนแรก
•	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั	50%		
(รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม)*
•	อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี**
เมื่อสมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	
รับฟรี	หมอนรองคออุ่นรกั	
รับเพิ่ม 
ต่อที่ 1	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาท	
ขึ้นไป	รบั	กระเป๋าเดนิทาง	Bear	Friends	24”	
ต่อที่ 2	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาทขึ้นไป
และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ		
(MRTA/MLTA)	ตามเงื่อนไข	รบั	บตัรกาํนลัเซน็ทรลั	
มูลค่า	5,000	บาท	

สินเชื่อบ้าน 
ซื้อ	ปลูกสร้าง	ต่อเตมิ	ซ่อมแซม	ไถ่ถอนจาํนอง		
ในพื้นที่กรงุเทพฯ	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีและสมทุรปราการ
•	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
พเิศษ	:	ฟรคี่าธรรมเนยีมการยื่นกู้	0.1%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้าน และMy Home My Cash
•	รบัทนัท	ีกระบอกนํ้าร้อนเยน็	
•	เมื่อสมคัรและยื่นเอกสารครบในงาน	Money	Expo	
(สนิเชื่อรไีฟแนนซ์,	สนิเชื่อบ้าน	บ้านมอืสอง		
สนิเชื่อรบัสร้างบ้านและ	My	Home	My	Cash)	
•	รบัอตัราดอกเบี้ยพเิศษ	สาํหรบัสนิเชื่อ	
รไีฟแนนซ์	3.99%

¬สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง และสินเชื่อ 
รับสร้างบ้าน
•	ดอกเบี้ย	4.33%	
•	ฟรคี่าจดจาํนอง

ธนาคารไทยพาณิชย์

ครบวงจรเรื่องสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง
•	ดอกเบี้ย	2.49%
•	ดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีแรก	

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
•	ดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีแรก	2.39%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บรกิารตรวจเครดติบโูร...ฟร ี
(ผ่านตูค้อีอส) 
•	รบัรายงานทางอเีมล	ได้ทนัที	เตรยีมให้พร้อม	
ก่อนใช้บรกิาร
	 -	บตัรประชาชนของตนเอง
	 -	เบอร์โทรศพัท์มอืถอื	เพื่อรบัรหสั	OTP
	 -	อเีมล	สาํหรบัจดัส่งรายงานรูปแบบ	
	 อเิลก็ทรอนกิส์	(NCB	e-Credit	Report)	ทางอเีมล
¬	 บรกิารลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน	แอป	"Bureau	OK"
•	รบัฟร.ี..สมดุโชดดมีชียั)

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ทรัพย์สินพร้อมขาย  • บ้าน ที่ดิน ลดสูงสุด 50%

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

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 (เมื่อขอสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA  
คุณภาพดีท�าเลเด่น
ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  
กว่า 200 รายการ 
• ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 
• นานสูงสุดถึง 24 เดือน 

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : BAM
ส�าหรบัลูกค้าเสนอซือ้อสังหารมิทรพัย์ ทกุประเภท ท่ัวประเทศ
• ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน  (ไม่เกิน 900,000 บาท / 
รายการทรัพย์) 
• รวมราคาพิเศษ และโอน ภายใน 30วัน  
นับตั้งแต่อนุมัติขาย
• แคมเปญโอนเร็ว รับเลย รับเพิ่ม บัตรก�านัล 
มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท 
• เมื่อโอน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติขาย 
• ผ่อนช�าระกับ BAM ส�าหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ทุกประเภท 
ทั่วประเทศ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท
• และทรัพย์ราคาพิเศษ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 1 ลบ.  
รับอัตราดอกเบี้ย 0% 12 เดือนแรก หลังจากนั้น  
MLR BAM ตลอดอายุสัญญา ผ่อนช�าระไม่เกิน 10 ปี

ทรพัย์ NPA บ้านมือสอง 

ผ่อนดาวน์ดอกเบ้ีย 0%
 60%ลดสงูสดุ

ซื้อ/สร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

ที่นี ่
ที่เดียว

รีไฟแนนซ์
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ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี
•	 โปรโมชั่นพเิศษเฉพาะในงาน	Money	Expo	2021	
ที่บูธ	ttb
•	ลูกค้าที่ซื้อประกนัชวีติ	พรูเดน็เชยีล	ที่บูธ	ttb	
ภายในงาน
•	สมคัรและช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติแบบรายปี	
ตั้งแต่	30,000	บาทขึ้นไป	ผ่านบตัรเครดติ		
หรอืหกับญัชเีงนิฝาก
•	 รบัทนัท	ีบตัรก�านลัเซน็ทรลั	มูลค่า	1,000	บาท

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ช�ำระเบี้ย              รับ 
2	ล้านบาทขึ้นไป	 Gift	Voucher	1	แสนบาท
1	ล้านบาทขึ้นไป	 iPhone	13Pro
5	แสนบาทขึ้นไป	 ทองค�าแท่งหนกั	1	บาท
3	แสนบาทขึ้นไป	 Apple	Watch	Series	7
1	แสนบาทขึ้นไป	 กระเป๋าเดนิทางล้อลาก		
	 	 20	นิ้ว+Diary	Wireless	Charger
5	หมื่นบาทขึ้นไป	 กระเป๋าล้อลาก	20	นิ้ว
3	หมื่นบาทขึ้นไป	 หมอนผ้าห่ม
2	หมื่นบาทขึ้นไป	 กระบอกน�้าเกบ็อณุหภูมิ

ธนาคารกรุงไทย

•	กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงานไม่จ�ากดั	
จ�านวนเบี้ย	รบั	กระเป๋าคาดอก

TIP ทิพยประกันภัย
•	ซื้อประกนัภยั	รบัฟรขีองพรเีมี่ยมภายในงาน
•	ซื้อประกนัวนิาศภยั	รบัฟรปีระกนั	COVID-19

KPI กรุงไทยพำนิชประกันภัย
•	ซื้อประกนัภยั	รบัฟรขีองพรเีมี่ยมภายในงาน
•	ซื้อประกนัรถยนต์	รบัฟรขีองพรเีมยีม
•	 รบัฟร	ีStarbucks	E-Coupon	มูลค่า	150	บาท

กรุงไทย-แอกซ่ำ
เบี้ยประกัน          รับ  
20,000-99,000	บาท	 ชดุแก้วเกบ็อณุหภูมิ
100,000-999,000	บาท		 กระเป๋าล้อลาก	24	นิ้ว
1,000,000	บาท		 เครื่องฟอกอากาศ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต
ต่อที่ 1
•	 รบัสทิธิ์เลอืกรบัเงนิคนื	หรอื	เครดติเงนิคนื		
หรอื	บตัรก�านลั*
•	พเิศษ!	ส�าหรบัลูกค้าที่ซื้อผลติภณัฑ์	ประกนั		
16/6	Plus	(BE77,	BE81),	ประกนัเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้าย	
75/5	(MCCI	75/5),	ประกนัเพราะอุ่นใจ	ออมสั้นทนัใจ	
15/5	รบัเงนิคนืสูงสดุ	6%	ของเบี้ยประกนัภยัรายปี	
งวดแรก*	รบัเพิ่มส�าหรบัเบี้ยประกนัภยัทกุๆ		
3	ล้านบาท	รบัทองค�าหนกั	1	บาท*	

ธนาคารกสิกรไทย
	
K-Bancassurance  
(ประกันชีวิตและสุขภำพกสิกรไทย) 
•	 ป่วยมจ่ีาย	IPD	+	OPD	คุม้ครองสูงสดุ	50,000	บาท/ครั้ง	
ไม่จ�ากดัครั้ง/ปี
•	 เบี้ยเริ่มต้นเพยีง	*392	บาท/ปี		
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	
ประกันชีวิต/ประกันภัย 
รบัประกนัโดย	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	/	
บมจ.ไทยประกนัชวีติ
•	สมคัรและช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติแบบรายปี	
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	และ	/		
หรอื	บมจ.ไทยประกนัชวีติ	ตามเงื่อนไข
-	ตั้งแต่	50,000-99,999	บาท	รบัฟรี	กระเป๋าผ้าขาวม้า
-	ตั้งแต่	100,000	บาทขึ้นไป	รบัฟร	ีกระเป๋าล้อลาก	21”	
โปรโมชั่นพิเศษ 
•	ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติสูงสดุ
ในแต่ละวนั	(1,000,000	บาทขึ้นไป		
ต่อกรมธรรม์)	รบัเพิ่ม	ทองค�าแท่งหนกั	2	บาท		
1	รางวลั	(รวม	4	วนั	=	4	รางวลั)

ธนาคารกรุงเทพ
ประกันชีวิต 
•	Be	To	Gether	
รบั	บตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	มูลค่าสูงสดุ	
1,000	บาท	เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยั
ภายในงาน	
•	Gain1st	ประกนัที่ดี	ชวีติมแีต่ได้	
รบั	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท	
เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัภายในงาน
ประกันวินำศภัย
•	 รบั	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	500	บาท	
เฉพาะลูกค้าที่มาแสดงตน	และช�าระ	
เบี้ยประกนัภยัภายในงาน

บมจ.ทิพยประกันภัย
ประกันสุขภำพและอุบัติเหตุ 
•	ส่วนลด	10%	
•	 TIP	Smart/	Deluxe	Health	Care	
•	ลดหย่อนภาษไีด้	แบ่งช�าระ	0%	นานสงูสดุ	10	เดอืน	
COUNTDOWN SALE
•	ส่วนลด	23%
•	 รบัของสมนาคณุมากมาย	
•	จ่ายสบาย!!	แบ่งช�าระ	0%	นานสูงสดุ	10	เดอืน	
TIP Pet Lover ประกันสัตว์เลี้ยง 
•	ประกนัโดนใจคนรุ่นใหม่	ส่วนลด	18%
รบัฟร.ี.กระบอกน�้าพกพา	
¬TIP RAINBOW CAR ประกันรถยนต์ ชัน้ 1 
•	ส่วนสูงสดุ	15%	
•	 รบับตัร	Starbuck	มูลค่า	500	บาท	
¬TIP Lady ให้มำกกว่ำประกันชั้น 1 
•	ส่วนลดสูงสดุ	15%	
•	 รบั	X2	บตัรน�้ามนั	PTTและ	เครื่องฟอกอากาศ	

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกัน
ภัยโจรกรรม ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกัน
ภัยกำรเดินทำง และประกันภัยสุขภำพ	
•	 รบั	ส่วนลดพเิศษ!	เมื่อท�าประกนัภยัภายในงาน	
พร้อมรับฟรทีนัที	กระตกิน�้า	Zojirushi,	กล่องข้าว	
Super	Lock	หรอืร่ม
•	หรอืผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ	0%	นาน	6	หรอื	10	เดอืน	
(ส�าหรบัประกนัภยัที่มเีบี้ยประกนัภยั	
ตั้งแต่	5,000	บาท	ขึ้นไป)*

บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
ประกันชีวิต 
•	ออมเงนิ	แบบ	10	ปี	เบี้ย	150,000	บาท		
รบัทอง	1	บาท
•	ลูกค้าซมัซงุประกนัชวีติ	สามารถซื้อสนิค้า	
ในเครอืซมัซงุลด	20-90%

ประกันชีวิตลดหย่อนภำษี  
•	 “อาคเนย์คุ้มสขุ	เตม็สบิ10/5”	
•	 ให้ผลตอบแทนสูงสดุถงึ	300%	
•	ลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุ	1	แสนบาท	
•	ผลติภณัฑ์ประกนัภยัที่ให้ความคุ้มครอง	คุ้มค่า		
ทกุความต้องการทั้ง	ประกนัสขุภาพ	ประกนัอบุตัเิหตุ	
ประกนัภยัรถยนต์	และที่อยู่อาศยั	
•	พิเศษ!	รบัของก�านลัสูงสดุถงึ	4,000	บาท
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์อาคเนย์ที่ร่วมรายการภายในงาน

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจ 
ประกันและการเงินซื้อประกันในงาน  รับฟรี

Gift Voucher 1 แสนบำท 
iPhone 13Pro-ทองค�ำแท่ง 

ประกันรถยนต์เติมเงิน
•	 เบี้ยเริ่มต้น	4,900	บาท	เลอืกเตมิระยะไมล์
ได้	5,000	กโิลเมตร/ปี	คุ้มครองนาน	1	ปี	
ประกันบ้ำนแนวใหม่
•	 เบี้ยเริ่มต้นเพยีง	1,800	บาท	/ปี		
คุ้มครองสูงสดุถงึ	1	ล้านบาท	
ประกันสุขภำพเบำเบำ
•	ประกนัสขุภาพเบาเบาตอบโจทย์คน	
ท�างานที่สดุ	ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพยีง	2,940	บาท	
รบัความคุ้มครองสูงสดุถงึ	30,000	บาท
โปรโมชั่นพิเศษ
•	ซื้อประกนัภยัประเภทใดกไ็ด้ที่บูธ		
TQM	Insurance	Broker	ในงาน		
เบี้ยประกนัตั้งแต่	3,000	บาทขึ้นไป		
รบัฟรกีระเป๋าผ้าพี่หมบีลูแบร์รี่

บ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



ดีีแทคบอกเล่่าภารกิจในช่่วงวิกฤติิ Covid-19  
ไดี้อย่่างน่าสนใจ ผ่่านแคมเปญโฆษณา “ดีีท่ั่�วดีีถึึง  
เพ่ื่�อชีีวิตเท่ั่าเทีั่ยม” ที�ม่่งส่งเสริมกล่่่มคนเปราะบางให้้ 
เข้้าถึึงแล่ะสามารถึใช้่ดิีจิทัล่ เพ่ื่�อเข้้าถึึงโอกาสที�เท่าเทีย่มกบั
กล่่่มคนอ่�นๆ ในสังคม พื่ร้อมชี่�ให้้ท่กภาคส่วนในสังคม
เห็้นถึึงความร่นแรง แล่ะผ่ล่กระทบเชิ่งลึ่กข้องปัญห้า 

นายชีาร่ัดี เมห์์โรัทั่รัา ปรัะธานเจ้้าห์น้าทีั่�
บริัห์ารั บรัษิัท่ั่ โทั่เทิั่�ล แอค็เซ็ส็ คอมมูนเิคชี่�น จ้ำากัด่ี
(มห์าชีน) ห้ร่อดีีแทั่ค กล่่าวว่า “ดีีแทคมีความเช่่�อว่า
โทรคมนาคมสามารถึดีำาเนินบทบาทนำาในการสนับสนน่
ความเท่าเทีย่มทางดีิจิทัล่ (Digital Inclusion) ผ่่าน  
3 ภารกิจ ค่อ 1. สัญญาณเน็ติเพื่่�อท่กคน  (Good For 
All Connectivity) 2. การเข้้าถึึงบริการอย่่างเท่าเทีย่ม 
(Affordability Service) 3. การเพิื่�มทกัษะดิีจทิลั่ (Digital 
Skills) ร่วมฟื้้�นเศรษฐกิจพื่ล่ิกชี่วิติช่่มช่น ม่่งสร้างทักษะ
ดิีจิทัล่ในเย่าวช่น ผ่้้ส้งอาย่่ แล่ะผ้้่มีราย่ได้ีน้อย่ โดีย่ 
ดีีแทคส่งเสริมให้้เกิดีการพื่ัฒนาที�เท่าเทีย่มแล่ะยั่�งย่่น 
พื่ร้อมรับกับความท้าทาย่ให้ม่ๆ ในอนาคติ”

K-SHAPED RECOVERY  
ในภาคการศึึกษา : โฉมหน้า 
ความเหลื่่�อมลื่ำ�าดิิจิิทััลื่ในเดิ็กไทัย

ภาคการศึกษาเป็นอีกห้นึ�งภาคที�ไดี้รับผ่ล่กระทบ
จาก Covid-19 อย่่างร่นแรง เม่�อนักเรีย่นเพิื่�มอีกราว  
1.2 ล่้านคนทั�วโล่กต้ิองออกจากโรงเรีย่น เน่�องจาก
โรงเรีย่นถ้ึกสั�งปิดีเพ่ื่�อควบค่มโรคระบาดี นักเรีย่นไทย่ได้ีรับ
ผ่ล่กระทบจากวิกฤติิส่ข้ภาพื่ครั�งนี�เช่่นเดีีย่วกับที�อ่�นข้องโล่ก 
ข้้อม้ล่จากม้ล่นิธิิคีนันแห้่งเอเซีีย่ระบ่ว่า มีนักเรีย่นไทย่
กว่า 15 ล่้านคนในท่กระดีับช่ั�นติ้องห้ย่่ดีเรีย่นเพื่ราะ
โรงเรีย่นแล่ะสถึานศึกษาถ้ึกสั�งปิดีในช่่วงการระบาดี 
ข้อง Covid-19 ติล่อดีช่่วงปี 2563 - 2564 ที�ผ่่านมา 

ถ่ึอเป็นวิกฤติิให้ญ่ที�ส่ดีนับติั�งแติ่ประเทศไทย่ 
มรีะบบการศกึษาแบบสมัย่ให้ม ่ที�สำาคัญ ไม่ใช่น่กัเรยี่น
ท่กคนที�สามารถึเข้้าถึึงการเรีย่นออนไล่น์อย่่างมี
ค่ณภาพื่ เพื่ราะสภาพื่แวดีล้่อมแล่ะเง่�อนไข้ข้อง 
ที�นักเรีย่นแติ่ล่ะคนติ้องเผ่ช่ิญมีความสำาคัญอย่่างยิ่�ง 
ต่ิอค่ณภาพื่การเรีย่นออนไล่น์ ไม่ว่าจะเป็นความพื่ร้อม 
ข้องโรงเรีย่นในการปรับตัิว การออกแบบห้ล่ักส้ติรแล่ะ
วิธิีการสอน (Pedagogy) ทักษะการสอนข้องคร้  
ความสามารถึในการปรบัติวัข้องนักเรีย่นแล่ะผ่้ป้กครอง
รวมไปถึึง การที�เดี็กบางคนไม่สามารถึเข้้าถึึงอ่ปกรณ์
แล่ะอินเทอร์เน็ติไดี้

จากข้้อม้ล่สถิึติิแห่้งช่าติิปี 2562 ยั่งมีเด็ีกมากถึึง 
14.7% ห้ร่อกว่า 2.4 ล้่านคน ที�ย่ังเข้้าไม่ถึึงอินเทอร์เน็ติ
สำาห้รับเดี็กที�เข้้าถึึงอินเทอร์เน็ติไดี้นั�น กว่า 94% ข้อง 
เด็ีกเข้้าถึึงอินเทอร์เน็ติผ่่านทางม่อถ่ึอเป็นห้ลั่ก ในข้ณะที� 
เข้้าผ่่านคอมพื่ิวเติอร์ติั�งโต๊ิะแล่ะแล็่บท็อปเพื่ีย่งแค่  
55 % แล่ะ 16% แล่ะมีครัวเร่อนย่ากจน (ราย่ได้ีติำ�ากว่า 
200,000 บาท/ปี) เพื่ีย่ง 3% เท่านั�นที� เช่่�อมติ่อ
อินเทอร์เน็ติโดีย่อาศัย่คอมพิื่วเติอร์ตัิ�งโต๊ิะ ส่วนที�เห้ล่่อ 
ล้่วนแต่ิต้ิองใช้่สมาร์ติโฟื้นในการท่องโล่กออนไล่น์ กล่่าว
ไดี้ว่า สำาห้รับครัวเร่อนที�มีฐานะย่ากจน ห้ร่อในที�นี�  
เราเรีย่กเด็ีกกล่่่มนี�ว่า เป็นข้าล่่างข้องติัว K ซีึ�งเป็นกล่่่ม
ที�ย่ังไม่สามารถึเข้้าถึึงเทคโนโล่ย่ีดีิจิทัล่ไดี้ การเข้้าถึึง
อินเทอร์เน็ติทางโทรศัพื่ท์ม่อถ่ึอแทบจะเป็นช่่องทาง
เดียี่วที�พื่วกเข้าทำาได้ี

ในช่่วง Covid-19 ที�ผ่่านมา ดีีแทคได้ีสนับสน่น 
2,000 ซีิมพื่ร้อมแพื่็กเก็จเน็ติอันล่ิมิเติ็ดีความเร็ว  
4 Mbps แก่กล่่่มเดี็กนักเรีย่นย่ากจนพื่ิเศษ ข้อง กสศ. 
นำาร่องในเข้ติกร่งเทพื่ฯ สำาห้รับการเรีย่นออนไล่น์
เป็นการเร่งดี่วนล่ดีอ่ปสรรคการเรีย่นร้้ เติรีย่มพื่ร้อม 
ห้าทางออกระย่ะย่าวในย่่คเรีย่นออนไล่น์ ม่่งส่้เป้าห้มาย่ 
ความเท่าเทีย่มทางดีิจิทัล่ (Digital Inclusion) แล่ะ 
ล่ดีการปิดีกั�นแม้เกิดีสถึานการณ์ Covid-19

เม่�อ “การเชื่่�อมต่่อ” ผู้้้สู้งวัยค่อ  
“การเชื่่�อมต่่อ” ปัจัิจิุบัันกับัอนาคต่

ในห้นังส่อเร่�อง The Industries of the Future  
โดีย่ อเล่็กซี์ รอสส์ (Alec Ross) ผ่้้เช่ี�ย่วช่าญด้ีาน
เทคโนโล่ย่ีช่่�อดีังทำานาย่ไว้ว่า การแพื่ทย่์แล่ะบริการ
สาธิารณส่ข้จะเป็นอ่ติสาห้กรรมที�ถ้ึกดีิสรัปต์ิแล่ะม ี
นวัติกรรมให้ม่ออกมามากที�ส่ดี โดีย่ความก้าวห้น้าทาง
เทคโนโล่ย่ีดีิจิทัล่แล่ะเทคโนโล่ย่ีช่ีวภาพื่จะเปลี่�ย่น
โฉมห้น้าบริการส่ข้ภาพื่ช่นิดี “ปฏิิวัติิ” แติ่น่าเสีย่ดีาย่ 
ที�กล่่่มผ่้้ส้งวัย่ซีึ�งเป็นกล่่่มที�สมควรจะไดี้รับประโย่ช่น ์
จากความก้าวห้น้าทางการแพื่ทย์่มากที�ส่ดี กลั่บได้ี
ประโย่ช่น์น้อย่กว่าที�ควรจะเป็น ด้ีวย่เห้ต่ิผ่ล่ว่า “ผ้้่ส้งวัย่” 
เป็นกล่่่มคนที�เข้้าถึึงเทคโนโล่ยี่ดีิจิทัล่ไดี้น้อย่ที�ส่ดี 

นับติั�งแติ่ปี 2548 ประเทศไทย่เป็น “สังคมส้งวัย่” 
(Aging Society) อย่่างเป็นทางการติามนิย่ามข้อง
องค์การสห้ประช่าช่าติิเม่�อสัดีส่วนจำานวนประช่ากร 
ที�อาย่่เกิน 60 ปี คิดีเป็นสัดีส่วน 10% ข้องประช่ากร 
ทั�งประเทศ แล่ะย่งัคาดีการณว์า่ในป ี2565 ประเทศไทย่
จะเข้า้ส้เ่ข้า้ส้ ่“สงัคมสง้วยั่โดีย่สมบร้ณ”์ (Aged Society) 
เม่�อสัดีส่วนประช่ากรที�มีอาย่่เกิน 60 ปีคิดีเป็น 20%  
ข้องประช่ากรทั�งห้มดี แล่ะจะเข้้าส้่ภาวะ “สังคมส้งวัย่
ระดีับส่ดีย่อดี” (Super Aged Society) ใน 2578  
เม่�อประช่ากรส้งวัย่เพิื่�มข้ึ�นเป็น 30% ข้องจำานวน
ประช่ากรทั�งห้มดี โจทย่์สังคมส้งวัย่ไม่ใช่่โจทย่์ข้อง 
ผ่้้ส้งวัย่เท่านั�น แติ่เป็นเร่�องการเปล่ี�ย่นแปล่งโครงสร้าง
ประช่ากรทั�งห้มดีที�สังคมติ้องรับผ่ิดีช่อบด้ีแล่ร่วมกัน  
ดีังนั�น สังคมส้งวัย่จึงห้มาย่ถึึงการเปลี่�ย่นแปล่งข้อง 
คนท่กร่่นแล่ะส่งผ่ล่กระทบติ่อสังคมโดีย่รวม

ความเห้ล่่�อมล่ำ�าดีิจิทัล่ในกล่่่มผ่้้ส้งวัย่แบ่งได้ีเป็น  
2 มิติิ ได้ีแก่ การเข้้าถึึงแล่ะการปรับใช้่ ซีึ�งประเทศไทย่
มีปัญห้าในทั�ง 2 มิติิ สำาห้รับการเข้้าถึึงข้้อม้ล่จาก

สำานักงานสถึิติิแห้่งช่าติิช่ี�ว่า แม้กล่่่มผ่้้ส้งวัย่เป็นกล่่่ม 
ที�มีอัติราการเติิบโติในการใช้่อินเทอร์เน็ติอย่่างรวดีเร็ว 
โดีย่เติิบโติจาก 2.2% ในปี 2556 มาเป็น 10.3% ในปี 2561 
แต่ิห้ากเทีย่บกับผ้้่ส้งวัย่อีก 90% ห้ร่อประมาณ 10 ล้่านคน
ย่ังไม่สามารถึเข้้าถึึงอินเทอร์เน็ติได้ีเล่ย่ ทั�งนี� ผ่้้ส้งวัย่ 
ส่วนให้ญ่เข้้าถึึงอินเทอร์เน็ติผ่่านทางสมาร์ติโฟื้นเป็น
อป่กรณ์ห้ลั่กถึึง 93.7% ทิ�งห่้างจากคอมพิื่วเติอร์ ซึี�งเป็น
อันดัีบ 2 ที� 12.2% 

ดีีแทคให้้ความสำาคัญกับการติิดีอาว่ธิดิีจิทัล่ให้้ผ้้่ส้งวัย่
ผ่่านโครงการ “ดีีแทคเน็ติทำากิน” ในภารกิจปั�น 
ผ้้่ประกอบการวัย่เก๋า 50+ เพ่ื่�อม่่งเน้นแก้ไข้ปัญห้า 
ผ้้่สง้วยั่ในการสรา้งเสรมิทกัษะแล่ะความร้ใ้นการคา้ข้าย่
ออนไล่น์ การแสวงห้าโอกาสในการทำาธิ่รกิจดิีจิทัล่  
รวมทั�งการให้้ความร้้เพ่ื่�อรับม่อกับภัย่เสี�ย่งบนโล่ก
ออนไล่น์ให้้ผ่้้ส้งวัย่ดี้วย่ แล่ะให้้ความช่่วย่เห้ล่่อผ่้้ส้งวัย่
มากกว่า 8,000 ราย่ จากทีมดีีแทคคอล่ล่์เซ็ีนเติอร์ 
ให้้เข้้าถึึงบริการทางการแพื่ทย่์ผ่่านแอปพื่ลิ่เคช่ั�นข้อง 
โรงพื่ย่าบาล่รัฐ 

ดีีแทคชูู “ดีท่ี�วดีีถึึง เพื่่�อชูีวิตเท่าเทียม”
ลดีชู่องว่างทางดีิจิิทล่ สูู้�วิกฤติ Covid-19

การระบาดของไวรัส Covid-19 สง่ผลกระทบอย่่างรนุแรงจนวถิีชีีวีติของผ้�คนทั�วโลกเปลี�ย่นแปลงไป

เทคโนโลยี่ดิจิทัลกลาย่มาเป็นปัจจัย่สำาคัญในการดำารงชีีวิต เพ่ื่�อที�จะสามารถีลดสัมผัส เว�นระย่ะห่่าง 

และใชี�ชี่องทางดิจิทัลเพื่่�อทดแทนวิถีีชีีวิตแบบเดิม แต่ต�องย่อมรับว่า ประเทศไทย่ย่ังมีสิ�งที�เรีย่กว่า  

“ช่่องว่า่งทางดิจิิทิลั” ที�กำาลงัซ้ำำ�าเตมิโครงสร�างสงัคมไทย่ที�กำาลงับอบชีำ�าด�วย่ปญัห่าความเห่ล่�อมลำ�า

และย่ังต�องเปลี�ย่นผ่านไปให่�ทันกับอัตราเร่งของดิจิทัลทั�วโลก 

 ชารััด เมห์์โรัทรัา 

เศึรษฐกิจิของ “คนตั่วเล็ื่ก ท่ั�ต้่องใจิใหญ่่” 
ในยุค Covid-19

การสำารวจ Thai Digital Generation 2021 ระบ่ว่า
 การเข้้าถึึงแล่ะการใช่้เทคโนโล่ย่ีดิีจิทัล่ค่อ ห้ัวใจสำาคัญ
ข้องการปรับตัิวในกล่่่มผ่้้ประกอบการท่กกล่่่ม รวมถึึง 
ผ้้่ประกอบการข้นาดีเล่็กที�มีความเปราะบางส้ง  
โดีย่บ่คคล่ที�ใช้่เทคโนโล่ยี่ดิีจิทัล่มากกว่าจะได้ีรับผ่ล่กระทบ
ดี้านเศรษฐกิจทางล่บน้อย่กว่า  (คิดีเป็น  60%  
ข้องผ้้่ที�ส้ญเสีย่ราย่ได้ี) เม่�อเทีย่บกับผ้้่ใช้่เทคโนโล่ยี่ใน 
ระดัีบติำ�า (คิดีเป็น 72% ข้องผ่้้ที�ส้ญเสีย่ราย่ได้ี) แล่ะ 
จากการประเมินสถึานการณ์ข้อง สสว. ช่่วงกล่างปี 
2563 ห้ากเศรษฐกิจไทย่ถึดีถึอย่ประมาณ 1% ธิ่รกิจ 
ในกล่่ม่ MSME จะถึดีถึอย่ราว 3.3% ห้รอ่งานศึกษาข้อง
สถึาบันเพ่ื่�อการวิจัย่แล่ะพัื่ฒนาประเทศไทย่ (ทีดีีอาร์ไอ)  
ที�เคย่ประเมินไว้ว่า ห้ากเศรษฐกิจไทย่ในปี 2563 
ถึดีถึอย่ 5.5-6% ม้ล่ค่าธ่ิรกิจรวมข้อง MSME ก็จะ 
ห้ดีติัวราว 6-6.5% เป็นติ้น นอกจากนี�  กล่่่มคน 
เปราะบาง ได้ีแก ่ผ่้พิ้ื่การ ช่นกล่่่มนอ้ย่ เป็นติน้ กย็่งัดิี�นรน
ทำามาห้ากินในฐานะผ้้่ประกอบการตัิวเล็่กในระบบ
เศรษฐกิจด้ีวย่



ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์ส�ำหรับผู้รับบ�ำนำญ
•	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	4%	ต่อปีตลอดอายสุญัญา	
•	 ระยะเวลากูส้งูสดุ	30	ปี	
•	 ไม่จ�ากดัอายขุองผูกู้้	
•	 เลอืกช�าระเฉพาะดอกเบี้ยได้

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
•	 ให้สงูสดุ	5	เท่า	ของรายได้	แต่ไม่เกนิ	1	ล้านบาท
•	 ผ่อนสงูสดุ	นาน	60	เดอืน
•	 ไม่มบีญัชเีงนิเดอืนกบัธนาคารกรงุไทยกกู้็ได้
ª•	 กูง่้าย	ไม่ต้องมหีลกัประกนั	หรอืคนค�้าประกนั

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus พิเศษสุด 
•	สนิเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้
•	พนกังานเอกชนที่รบัเงนิเดอืนผ่านธนาคารกรงุไทย	 
	 ขอสนิเชื่ออเนกประสงค์ได้ง่ายๆ	ดอกเบี้ยต�่า	ผ่อนได้นาน	
•	ดอกเบี้ยต�่า	ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus 
•	 พเิศษสดุ	พนกังานเอกชนที่รบัเงนิเดอืนผ่านธนาคาร 
กรงุไทย	ขอสนิเชื่อเงนิสดพร้อมใช้ได้ง่ายๆ	อุน่ใจยาม 
ฉกุเฉนิ	ดอกเบี้ยต�่า	ผ่อนได้นาน
•	สนิเชื่อเงนิกูว้งเงนิหมนุเวยีน	
•	ดอกเบี้ยต�่า	ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั

KTC - บัตรเครดิตกรุงไทย
•	 รบั	บตัรก�านลั	Starbucks	มลูค่า	200	บาท 
	 (เมื่อสมคัรบตัรเครดติเคทซีบีตัรหลกัใหม่	ทกุประเภท)

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
•	 “เงนิก้อน	ผ่อนน้อย	อนมุตัไิว	กูห้มื่น	ผ่อนเริ่มต้น	550	บาท/เดอืน”

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

KBank Credit Card (บัตรเครดิตกำร์ดกสิกรไทย)
•	 บัตรเครดิต	Line	Point	Credit	Card... 
รบั	e-Coupon	มลูค่า	300	บาทและรบัส่วนลดพเิศษจาก
ร้านค้าที่ร่วมรายการบน	Rabbit	LINE	Pay	เงื่อนไขเป็นไป
ตามที่ธนาคารก�าหนด
•	 บัตรเครดิต	KBank	-	Shopee	Credit	Card..
	 รบัโค้ดส่วนลด	Shopee	สงูสดุ	1,500	บาท
•	 รบัคะแนนพเิศษ	K	Point	5,000	คะแนน	เพื่อแลกรบั	 
เตาป้ิงย่างไฟฟ้า	และ	หม้อสกุี้	2	IN	1	Mitsumaru	หรอื	 
เครื่องดดูฝุน่	Xiaomi	Deerma	Dx	118C	หรอื	กระเป๋าเดนิทาง	 
Caggioni	รุu่	Sweety	Green	Loof	ขนาด	17	นิ้ว	

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
ดอกเบี้ย	11.84%	ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิตหลักใบแรก
•	ส�าหรบัผูท้ี่สมคัรบตัรเครดติหลกัใบแรก
•	พร้อมสมคัรรบัใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดติผ่าน	E-mail	 
	 (E-Statement)	

บัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA 
PLATINUM / SCB UP2ME / SCB JCB 
PLATINUM / SCB KING POWER PLATINUM / 
SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA 
PLATINUM 
เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข	ภายใน	30	วนั	นบัจากวนัที่
บตัรได้รบัอนมุตับิตัร
•	 ต่อท่ี	1	:	ใช้จ่ายสะสมครบ	5,000	บาท	 
	 รบัคะแนนสะสมพเิศษ	4,000	คะแนน
•	 ต่อท่ี	2	:	ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่	10,000	บาทขึ้นไป	 
	 รบัเพิ่ม	กระเป๋า	ELLE	Overnight	Bag	1	ใบ	

บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS
เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข	ภายใน	30	วนั	นบัจากวนัที่
บตัรได้รบัอนมุตับิตัร
•	 	ต่อที่	1	:	ใช้จ่ายสะสมครบ	5,000	บาท	รบัเครดติเงนิคนื 
	 พเิศษ	400	บาท	
•	 ต่อที่	2	:	ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่	10,000	บาทขึ้นไป	 
 รบัเพิ่ม	กระเป๋า	ELLE	Overnight	Bag	1	ใบ	มูลค่า	2,890	บาท	
	 รบัฟร!ี	หมอนผ้าห่มน้องลงิอซีี่	จ�านวน	1	ใบ
•	ส�าหรบัลกูค้าที่สมคัรสนิเชื่อหมนุเวยีน	Speedy	Cash	 
	 หรอืสนิเชื่อส่วนบคุคล	Speedy	Loan	ภายในงาน	 
	 20	ท่านแรกต่อวนั
•	 จ่ายหนี้ครบจบในที่เดยีว	ดอกเบี้ยต�่าสดุ	9.99%	ต่อปี

สินเชื่อเงินสด SCB Speedy Cash 
พเิศษ	สมคัรวนันี้รบัดอกเบี้ย	0%	สงูสดุ	3	รอบบญัช	ี

บมจ.อิออน ธนทรัพย์ (ไทยแลนด์)
สมัครสินเชื่อ/กดเงินสดยัวร์แคช/กดเงินสด 
ล่วงหน้ำ/ผ่อนทอง 
	รบัสทิธิ์รบัของสมนาคณุ	ดงันี้	
•	 รบั สร้อยคอทองค�าหนกั	1	บาท	หรอื	กระทะและหม้อต้ม 
 อเนกประสงค์	LOCK&LOCK	Multi	Cooker/ 
	 หรอื	กระเป๋า	Valentino	Rudy’s	Tote	Bag/ 
	 หรอื	กระเป๋า	AEON	Kanekko	Lovely	
•	 เมื่อมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรออิอนที่ร่วมรายการ	 
	 หรอืยอดช�าระประกนัภยัออิอนผ่านระบบ	AEON	i-dealer	 
	 เท่านั้น	ตั้งแต่	3,000	บาทขึ้นไป/เซลส์สลปิ	 
	 (จบัรางวลัภายในงานทกุวนั)	
•	 รบัสทิธ์ิ	แลกรบับตัรก�านลับิ๊กซมีลูค่า	200	บาท	 
	 และกระเป๋า	Moomin	/	บตัรก�านลับิ๊กซมีลูค่า	600	บาท	 
	 และหมอนรองคอ	Moomin	/บตัรก�านลับิ๊กซมีลูค่า	800	บาท	 
 และหม้อทอดไฟฟ้า	LOCK&LOCK	รุน่	Eco	fryer	 
	 ขนาด	3.5	ลติร	จ�านวน	1	ใบ	(ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด)

ผ่อนทอง ดอกเบี้ยพเิศษ	0%	ต่อเดอืน*	นาน	10	เดอืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
บัตรเครดิต ttb so chill เฉพำะผู้สมัครรำยใหม่
•	 รบั เครดติเงนิคนืเพิ่ม	1,000	บาท 

	 เฉพาะลกูค้ารายใหม่ที่ยงัไม่เคยมบีตัรเครดติ	ttb	ทกุประเภท 

 มาก่อนเมื่อสมคัรผ่านช่องทางใดกไ็ด้	และมยีอดใช้จ่าย 

	 สะสมผ่านบตัรตั้งแต่	10,000	บาท	ขึ้นไป	ภายใน	30	วนั	 

	 และสมคัรใช้บรกิารแอป	ttb	touch	นบัจากวนัที่บตัร 

	 ได้รบัการอนมุตัิ	

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูแคร์
•	 “สนิเชื่อบคุคล	ส�าหรบักลุม่ลกูค้า	ผูม้รีายได้ประจ�า	 

	 (Employee)	

	 อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	12-15%	ต่อปี	12	เดอืนแรก

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	 รบัฟร	ีกระเป๋าล้อลากลายจดุ	
	 สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
•	 รบัฟร	ี15,000	คะแนน
	 สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	100,000	บาทขึ้นไป	 

	 ภายใน	60	วนั	หลงัจากบตัรได้รบัอนมุตั	ิ

บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่ำ แพลทินัม / บัตรเครดิต 
กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
•	 รบัฟร	ีกระเป๋า	Valentino	Rudy	Essential	Duffle	
•	 สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	5,000	บาทขึ้นไป	 

	 ภายใน	30	วนัหลงัจากบตัรได้รบัอนมุตัิ	

บัตรเครดิต กรุงศรี นำว
•	 รบัฟร ีกระเป๋า	Valentino	Rudy	Tote	
•	สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	5,000	บาทขึ้นไป	 

	 ภายใน	30	วนัหลงัจากบตัรได้รบัอนมุตัิ	

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส ์
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคลโดย	บรษิทั	อยธุยา	แคปปิตอล 

เซอร์วสิเซส	จ�ากดั

•	 สมัครบัตรกรงุศรเีฟิร์สช้อยส์	
•	 รบั Cashback	สงูสดุ	3%	หรอืสูงสดุ	2,500	บาท	 

	 เมื่อมยีอดผ่อนสนิค้าสะสมตามเงื่อนไขภายใน	30	วนั 

	 นบัจากวนัอนมุตัิ

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่ำ แพลทินัม 
•	 รบั	Double	Cashback	รวมสงูสดุ	6%
•	 รบั	Cashback	สงูสดุ	3%	หรอืสูงสดุ	2,500	บาท

	 เมื่อมยีอดใช้จ่ายสะสมผ่านวงเงนิบตัรเครดติและ/หรอื 

	 ผ่อนสนิค้าตามเงื่อนไขภายใน	30	วนั	นบัจากวนัอนมุตั	ิ

•	 รบั	Cashback	สงูสดุ	3%	หรอื	13,000	บาท

•	 เมื่อใช้จ่ายเตม็จ�านวนสะสมผ่านวงเงนิบตัรเครดติ 

 ในหมวดที่ก�าหนด	รบัสงูสดุ	3%	หรอื	สงูสดุ	10,000	บาท	

•	พเิศษ	รบัเครดติเงนิคนืเพิ่ม	3,000	บาท

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคลโดย	บรษิทั	เจเนอรลั	คาร์ด	 

เซอร์วสิเซส	จ�ากดั

•	 รบัฟร	ีกระเป๋าผ้า	NAUTICA	Canvas	 
สมคัร	และมกีารใช้จ่ายผ่านบตัร	8,000	บาทขึ้นไป	 

ภายใน	45	วนั	หลงัจากบตัรได้รบัการอนมุตัิ

ดอกเบี้ย 4% นาน 30 ปี
กู้สินเชื่อบุคคล









ธนาคารกรุงไทย
KTAM
•	 รบัฟรกีระเป๋า	G2000	

	 ส�าหรบัลกูค้าที่ลงทนุภายในงาน	50,000	บาทขึ้นไป

KTZ
•	 รบั	Gift	Voucher	Swensen’s	E-Coupon	มลูค่า	100	บาท	

	 เปิดบญัชหีุน้ผ่าน	WEALTH	ME	App.

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม 
•	 รบัทนัท	ีCarnival	Bag	1	ใบ/ท่าน*	มลูค่า	200	บาท

	 เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง	RMF/SSF	ภายในงาน	 

	 ตั้งแต่	50,000	บาทขึ้นไป

•	 รบัทนัท	ีDottie	Duo	Basket	1	ชดุ	

	 เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง	RMF/SSF	ภายในงาน	 

	 ตั้งแต่	150,000	บาทขึ้นไป	

•	 รบัทนัท	ีหมอนรองคอ	1	ใบ	

	 เมื่อลงทนุในกองทนุเปิดบวัหลวง	RMF/SSF	ภายในงาน	 

	 ตั้งแต่	350,000	บาทขึ้นไป	

บริกำรแนะน�ำเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์
•	 รบัทนัท	ีBualuang	ECO	Bag	1	ใบ	

	 เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ	 บมจ.หลักทรัพย	์ 

บวัหลวงภายในงาน	และใช้บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุเทพ	 

เพื่อเป็นบญัชรีบั-จ่ายค่าซื้อขายหลกัทรพัย์อตัโนมตั	ิ(ATS)

ต่อยอดความมั่งคั่ง
ด้วยหุ้น/กองทุน/คริปโท

ธนาคารไทยพาณิชย์
ลงทุน SSF/RMF 
•	สะดวก	ง่าย	ผ่าน	SCB	EASY	App

•	พเิศษ	รบัคนืหน่วยลงทนุ	SCBSFF	0.2%	ของมูลค่า

ลงทนุสทุธ	ิเมื่อมยีอดลงทนุสทุธใินกองทนุ	SSF

•	 และ/หรอื	RMF	ที่ร่วมรายการ	(สงูสดุ	1,000	บาท*)

กองทุนรวม
•	 พเิศษ!	เมื่อลงทนุกองทนุ	RMF/	SSF/SCBFIN/	 

	 SCBINCA/	SCBCLASSICA/	SCBGEX(A)/	SCBDJI(A)/	 

	 SCBEUROPE(A)/	Principal	VNEQ	ภายในงาน

ธนาคารกรุศรีอยุธยา
หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บรกิารโดย	บมจ.หลกัทรพัย์	กรงุศรี

•	 รบัฟร	ีกระเป๋า	Sport	By	Krungsri	Securities	

	 เปิดบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์	หรอืบญัชซีื้อขายสญัญา 

	 ซื้อขายล่วงหน้า	พร้อมเอกสารครบถ้วน

•	 รบัฟร	ีบตัร	Starbucks	มลูค่า	200	บาท	

	 เปิดบญัชปีระเภท	Credit	Balance	และได้รบัอนมุตัิ

กองทุนรวม
•	 รบัทันที บตัรก�านลัเซน็ทรลั	มลูค่า	100	บาท

	 เมื่อมยีอดเงนิลงทนุสทุธทิกุๆ	50,000	บาท	 

	 ในกองทนุ	KFCORE

ธนาคารกสิกรไทย
KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)
•	 ต่อท่ี	1	รบัฟร!ี	กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน	 
	 เมื่อเปิดบญัชลีงซื้อขายหลกัทรพัย์ภายในงาน
•	 ต่อท่ี	2	รบั	กระเป๋าสะพาย	Jansport	
	 เมื่อเปิดบญัชแีละมยีอดการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
	 ตั้งแต่	300,000	บาท	หรอือนพุนัธ์	30	สญัญาขึ้นไป*	 
	 (ค�านวณยอดเทรดถงึวนัที่	28	ก.พ.	65)

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
•	 รบั	หน่วยลงทนุ	K-CASH	มูลค่า	100	บาท	 
	 (สงูสดุ	2,000	บาท/ท่าน)	ภายในงาน
	 เมื่อลงทนุในกองทนุที่ร่วมรายการ*ผ่านช่องทาง	K	PLUS	 
	 และ/หรอื	K-My	Funds	และ/หรอื	K-Cyber	Invest	 
	 ทกุๆ	50,000	บาท	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
Wealth Credit Line เพื่อต่อยอดกำรลงทุน  
ส�าหรบัลกูค้า	High	Net-Worth
•	ดอกเบี้ยพเิศษ	2.45%	

หุ้นกู้ตลำดรอง 
•	สทิธพิเิศษส�าหรบัลกูค้าใหม่!!	
•	 รบั	ตุก๊ตาถงุผ้า	OCTO

ส�านักงาน ก.ล.ต. 
ขอเชิญชวนทุกท่ำนมำร่วมเรียนรู้กำรลงทุน 
ภำยใต้แนวคิด “New Paradigm of 
Capital Market” 
แบ่งโซนการเรยีนรูอ้อกเป็น	5	โซน	ดังน้ี
1.	Start	to	invest,		2.	Smart	to	invest
3.	Sustainable	Investment	 
4.	Protect	Investment,	5.	Fundraising	Clinic	
 อกีทั้งยงัมกีจิกรรมเสวนาภายในบธู	พบกบัวทิยากรหลาก
หลายท่าน	พร้อมรบัของที่ระลกึส�าหรบัผูท้ี่เข้าชมบูธและร่วม
ท�าแบบสอบถาม	



ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม : SME DBank
สินเชื่อ SME
โปรโมชั่นสดุพเิศษ	
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพยีง	4.5%	ต่อปี	
•	 วงเงนิกูส้งูสดุถงึ	50	ล้านบาท	
•	พเิศษสดุ	ยื่นกูภ้ายในงาน	พร้อมเอกสารเบื้องต้น	 
	 รบัฟร	ีไปเลย	“STARBUCKS	CARD”	มลูค่า	200	บาท	 
	 (จ�านวนจ�ากดั)

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อ SME Smart Shop 
•	 กูง่้ายไม่ต้องมหีลกัประกนั	ผ่อนด	ีมส่ีวนลด
•	 ไม่มหีลกัทรพัย์ค�้าประกนั	กูไ้ม่เกนิ	2	ล้านบาท
• วงเงนิกูส้งูสดุ	3	เท่าของหลกัทรพัย์	แต่ไม่เกนิ	20	ล้านบาท
•	 ไม่จ�ากดัวงเงนิกู้ขั้นต�่า
•	บสย.ช่วยค�้าประกนัได้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
สินเชื่อไมโคร พลัส (Micro Plus)
•	สนิเชื่อเพื่อธรุกจิแบบหมนุเวยีน	
•	 โดยไม่ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�้าประกนั	ส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
 รายย่อย	ประเภทบคุคลธรรมดา	ที่จดทะเบยีนพาณชิย์ 
	 หรอืมทีะเบยีนการค้ามาไม่น้อยกว่า	2	ปี	
•	 อตัราดอกเบี้ย	24%	ต่อปี	(แบบลดต้นลดดอก)
•	 วงเงนิกู	้:	200,001-500,000	บาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
โครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อตำมพระรำชก�ำหนด 
กำรให้ควำมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ.2564 
•	 ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัสนิเชื่อ	ร้อยละ	1.75	ต่อปี 
 (รฐับาลสนบัสนนุค่าธรรมเนยีม	ปีที่	3-7	รวมร้อยละ	3.5	ต่อปี)
•	 วงเงนิค�้าประกนัสนิเชื่อสงูสดุไม่เกนิ	150	ลบ.ต่อราย	 
	 ต่อสถาบนัการเงนิ
•	ค�้าประกนัไม่เกนิ	10	ปี	

อัตรำคำ่ธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อ
ปีที ่1-ปีท่ี 2	 :	ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัสนิเชื่อ	1.75%	ต่อปี
ปีที ่3-ปีท่ี 6	 :	ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัสนิเชื่อ	1%	 ต่อปี	
ปีที ่7		 :	ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัสนิเชื่อ	1.25%	ต่อปี
ปีที ่8-ปีท่ี 10	:	ค่าธรรมเนยีมค�้าประกนัสนิเชื่อ	 1.75%	ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
•	 รบัทันที สมดุโน้ตจาก	KSME	
•	 เมื่อปรกึษาและลงทะเบยีนขอสนิเชื่อภายในงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อ SSME
โปรโมชัน่พเิศษ	เฉพาะในงาน	ได้แก่
•	 อตัราดอกเบี้ยเงื่อนไขพเิศษ	1.99%	ต่อปี	
•	 ระยะเวลา	3	เดอืนแรก
•	สมคัร	Payroll	Package	ลดอตัราดอกเบี้ย	1%	จากอตัรา
ดอกเบี้ยปกต	ิในระยะเวลาเดอืนที่	4-12	(ส�าหรบั	สนิเชื่อ
ธรุกจิเตบิโตวงเงนิสงูสดุ	150%	ของหลกัประกนั	เท่านั้น)
•	 ยกเว้นค่าประเมนิราคา

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

ธนาคารเพื่อการน�าเข้าและส่งออก 
แห่งประเทศไทย : EXIM
สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ำยแดง  
(Brand New Export Financing)
•	สนิเชื่อส�าหรบัผูป้ระกอบการ	Start-up	 
	 และผูป้ระกอบการ	SMEs	ที่เริ่มต้นส่งออก	
•	 ให้วงเงนิสงูสดุ	800,000	บาท	
•	อตัราดอกเบี้ย	2	ปีแรก	เพยีง	5%	ต่อปี	
•	 พเิศษ	ผูป้ระกอบการ	SMEs	ที่แจ้งความประสงค์ 
ขอสนิเชื่อในงาน	จะได้รบัการลดดอกเบี้ยปีแรก	อกี	0.50%	 
เหลอืเพยีง	4.50%	ต่อปี

บริกำรประกันส่งออก EXIM for Small Biz
•	ผูท้ี่ขอใช้บรกิารในงาน	Money	Expo	นี้	 
	 สามารถได้สทิธทิ�าประกนัการส่งออกผูซ้ื้อได้	1	รายฟรี	
•	 วงเงนิรบัประกนัคุม้ครอง	3	แสนบาท	 
	 (ค่าเบี้ยประกนัปกตทิี่ต้องจ่าย	1,800	บาท)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้ำธุรกิจรำยย่อย
•	 รบัฟร ีกระเป๋า	Eco	Friendly	Lifestyle	Set
	 สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน

ธนาคารออมสิน
เงินฝำกเผื่อเรียกพิเศษ 108 
•	ดอกเบี้ยแบบ	Step	up	สงูสดุ	10.80%
•	อตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากบั	2.55%	ต่อปี
•	 (เทยีบเท่าเงนิฝากประจ�า	3.00%	ต่อปี)

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝำก
•	สทิธพิเิศษ	ส�าหรบัลกูค้าใหม่
•	 เปิดบญัช	ีe-Savings	พร้อมยนืยนัตวัตน	Be	My	ID	ภายในงาน	
	 รบั	กระเป๋าผ้า		Be	Cool	1	ใบ
•	หรอืเปิดบญัชเีงนิฝากสนิมธัยะทรพัย์ทวี	 
	 หรอืสนิมธัยะทรพัย์ทว	ี-	บวัหลวงคดิส์	
	 ตั้งแต่	2,000	บาทขึ้นไป	ภายในงาน	
 รบั	กระเป๋าผ้า	Be	Cool	1	ใบ	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ธอส.
สลำกออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดำว
•	หน่วยละ	5,000	บาท	
•	สลากอาย	ุ	2	ปี
•	 ผลตอบแทนหน้าสลาก	:	0.50%	ต่อปี	(เมื่อฝากครบก�าหนด)	
•	พเิศษลุน้รบัรางวลัใหญ่สงูสดุมลูค่า	1	ล้านบาท
•	ยอดเงนิฝากคงเหลอืไม่เกนิ	10		ล้านบาท	 
	 ได้รบัอตัราดอกเบี้ย	0.75%	ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์
•	บญัชฝีากไม่ประจ�า	ได้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก	 
	 ถอนเมื่อไหร่กไ็ด้	
•	 อตัราดอกเบี้ยปกตบิญัช	ีttb	no	fiFixed	เท่ากบั	0.25%ต่อปี	
•	 รบัเพิ่มเป็น	0.9%	ต่อปี	เมื่อมกีารใช้จ่าย	หรอื	
•	ท�าธรุกรรมผ่านบญัช	ีttb	all	free	5	ครั้งขึ้นไป/เดอืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
เปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ Speed D+
•	มั่นคงได้ไวขึ้นกบัดอกเบี้ยสงูถงึ	8	เท่า**
•	พร้อมรบั	Starbucks	e-Coupon	มลูค่า	1,500	บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร : ธ.ก.ส.
เงินฝำกออมทรัพย์/ ออมทรัพย์ทวีโชค/
A-Savings/ Senior-Saving/ออมทรัพย์พิเศษ 

•	 (ทกุโครงการต้องคงยอดเงนิฝากไว้	3	เดอืน)	
•	 เงนิฝากประจ�าตั้งแต่	3	เดอืนขึ้นไป
•	 เงนิฝากประจ�าปลอดภาษ	ี24	เดอืน	
ยอดเงนิ			 	 รบัของสมัมนาคณุ
2,000-49,999	บาท		 	 ชดุช้อน+ตะเกยีบ	Go	Green	
50,000-99,999	บาท		 	 กระเป๋า	Shopping	Bag	
100,000-499,999	บาท		 	 กระบอกน�้า	GoGreen	
500,000-999,999	บาท		 	 Set	รกัษ์โลก	1	ชดุ	 
	 		 	 (แก้ว+ชดุช้อน+กล่องข้าว)
1,000,000	บาทขึ้นไป		 	 รบักระเป๋าเดนิทางล้อลาก

ดอกเบี้ยดี 4.5%
กู้ ได้สูงสุด

50 ล้าน
สินเชื่อเอสเอ็มอี

เงินฝาก Step Up 10.8%ดอกเบี้ย

สลากออมทรัพย ์ลุ้นรางวัล 1 ล้าน
สูงสุด



สินเชื่อรถช่วยได้
โปรแรงส่งท้ายปี

รับสิทธิพักเรื่องผ่อน 90 วัน

ธนาคารกรุงไทย
Krungthai Next Saving
•	 รบัทนัท	ีของพรเีมี่ยมภายในงาน
	 เมื่อเปิดบญัชผ่ีาน	Application	Next
•	 อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากสงูสดุ	1.50%	ต่อปี	
•	ส�าหรบัวงเงนิฝากส่วนที่ไม่เกนิ	1	ล้านบาท	
•	ฟร!ี	ค่าธรรมเนยีมเปิดบญัชี

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย
•	 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ	1,500	บาท	ที่	Department	Store	 
	 Online	ระยะเวลา	1	ต.ค.	64-31	ม.ีค.	65
•	 รบัเครดติเงนิคนืสงูสดุ	480	บาท	ที่	Supermarket	Store	 
	 Online	ระยะเวลา	1	ต.ค.	64-31	ม.ีค.	65

ธนาคารกรุงเทพ
ดิจิทัล แบงกิ้ง 
พเิศษภายในงาน	สมคัรใช้โมบายล์แบงกิ้ง	 
จากธนาคารกรงุเทพ	
สทิธิพเิศษ	2	ต่อ
•	 ต่อท่ี	1	รบั	Rewards	ที่เมนไูลฟ์สไตล์	สทิธพิเิศษ*	
•	 ต่อท่ี	2 รบัเพิ่ม	กระเป๋าผ้าร่มพบัได้	พร้อมหน้ากากผ้า	1	ชดุ	
•	 รบัฟร	ีของก�านลั	1	ชิ้น	จากเมน	ูไลฟ์สไตล์	สทิธพิเิศษ	 
	 (จ�ากดั	100	สทิธิ์/วนั)
•	 สทิธพิเิศษส�าหรบัลกูค้าที่ใช้บรกิารโมบายล์แบงกิ้ง	 
	 จากธนาคารกรงุเทพ	ร่วมเล่นเกมหมนุวงล้อ	ภายในงาน	

บัตรบีเฟิสต์ สมำร์ท/บัตรบีเฟิสต์ สมำร์ท ทีพีเอ็น 
แรบบิท ศิริรำช 
•	 กรณสีมคัรบตัรใหม่
•	ทั้งให้ทั้งรบั	จดัให้ในบตัรเดยีว
• พเิศษ	2	ต่อ	เมื่อสมคัรบตัรพร้อมช�าระค่าธรรมเนยีม 
	 ภายในงาน*	
 ต่อท่ี	1 รบั	กระบอกน�้า	Be	Lively	1	ใบ	มลูค่า	259	บาท	 
	 (ของมจี�านวนจ�ากดั)
 ต่อท่ี	2	รบัเพิ่ม	ฟรคีวามคุม้ครองประกนัภยัแพ้วคัซนี 
	 โควดิ-19	สงูสดุ	500,000	บาท**
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ บรษิทั กรงุเทพ
ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ก�าหนด 

บัตรบีเฟิสต์ สมำร์ท ทีพีเอ็น มำสเตอร์กำร์ด 
•	 เพื่อนรูใ้จ	ทกุไลฟ์สไตล์	
•	 พิเศษ	สมคัรบตัรใหม่ภายในงาน	 
	 รบัการยกเว้นค่าธรรมเนยีมแรกเข้า	100	บาท	
•	 ช�าระค่าธรรมเนยีมรายปี	300	บาทต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย
K PLUS (ธนำคำรบนมือถือกสิกรไทย) 
•	 K	PLUS	“หน้าแรก”	โฉมใหม่	เลอืกปรบัเปลี่ยนจดัล�าดบั 
	 เมนใูนหน้าแรกได้ตามใจ	พร้อมเมนใูหม่	“ธรุกรรมด่วน”	 
	 ที่ช่วยให้เข้าถงึการท�าธรุกรรมส�าคญัได้อย่างรวดเรว็
•	 ช�าระด้วยคะแนน	K	Point	สแกน	QR	จ่ายด้วยคะแนนได้ 
	 ทกุรายการ	ทกุธนาคารที่รองรบั	เฉพาะร้านค้า	K	PLUS	 
 Shop	สามารถใช้คะแนนสะสม	K	Point	จ่ายแทนเงนิสดได้

บริการดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
ใช้บรกิาร	คาร์	ฟอร์	แคช	

•	 รบัฟร	ีแก้วน�้าซลิโิคนพบัได้	

	 เมื่อสมคัรภายในงาน	และส่งเอกสารครบภายใน	7	ม.ค.	65

•	 รบัเพิ่ม	นาฬิกา	Xiaomi	Mi	Band4	มลูค่า	1,290	บาท

 เมื่อได้รบัอนมุตัแิละเป็นเลขที่สญัญา	ภายใน	21	ม.ค.	65	

รถบ้ำน
•	 รบัฟร	ีหมอนหวัใจ	
 เมื่อสมคัรภายในงาน	และส่งเอกสารครบภายใน	7	ม.ค.	65

•	 รบัเพิ่ม	กระเป๋าเดนิทาง	

	 เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้วภายใน	21	ม.ค.	65

คำร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์
สนิเชื่อบิ๊ก	ไบค์	โดย	บมจ.อยธุยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลสี

•	 รบัฟร	ีกล่องข้าว	3	ชั้น	
 เมื่อสมคัรภายในงาน	และส่งเอกสารครบภายใน	7	ม.ค.	65

•	 รบัเพ่ิม	บตัรก�านลั	Lotus’s	มูลค่า	500	บาท	 
	 (ส�าหรบั	Normal	Bike)	

	 บตัรก�านลั	Lotus’s	มูลค่า	1,000	บาท	(ส�าหรบั	Big	Bike)

	 เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้วภายใน	21	ม.ค.	65

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
KMA - Krungsri Mobile App 
•	สมคัร	Krungsri	Mobile	App	หรอื	Krungsri	Online	 
	 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
	 รบัฟร ีกระเป๋าผ้าลกูฟูก

Kept แอปเก็บเงินแนวใหม่
•	 รบัฟร	ีกระเป๋า	Kept	ช้อปไปเกบ็ไป	มลูค่า	150	บาท	 
	 เมื่อสมคัร	Kept	พร้อมโอนเงนิเข้าขั้นต�่า	1,000	บาท	 
	 และเปิดกระปกุ	Fun	ส�าเรจ็
•	 รบัฟร	ีSet	ปากกา	Kept	เมื่อเปิดบญัช	ีTogether	ส�าเรจ็ 
	 ในงาน	พร้อมโอนเงนิเข้าบญัช	ีTogether	ขั้นต�่า	1,000	บาท
•	 รบัเพิม่	Kept	Mask	มลูค่า	99	บาท	เมื่อกดตดิตาม	 
	 Kept	Social	Media	หรอืแชร์โพสต์/รปู	 
	 พร้อมตดิ	#KeptMoneyExpoBKK2021

ธนาคารทหารไทยธนชาต : ttb
สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดร์ฟ
•	 รบัฟร!ี	บตัรก�านลั	Starbucks	มลูค่า	500	บาท	
ทราบผลอนมุตัเิบื้องต้น	ภายใน	30	นาท	ี(เมื่อเอกสารครบถ้วน)

ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
•	 สนิเชื่อรถช่วยได้	โปรแรงส่งท้ายปี	(ส�าหรบัสนิเชื่อรถช่วยได้	
ประเภทโอนเล่มทะเบยีนรถ	และประเภทจ�าน�าทะเบยีนรถ)	
 ต่อท่ี	1	เมื่อสมคัรสนิเชื่อรถช่วยได้ในงาน	 
	 รบัทนัทขีองพรเีมี่ยม	1	ชิ้น	
	 ต่อท่ี	2	Booked	เลอืกรบัสทิธพิกัเรื่องผ่อน	90	วนั	หรอื
	 รบัฟร!ี	บตัรก�านลัโลตสั	มลูค่า	1,000	บาท
 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด 

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถยนต์คือเงิน  
My Car My Cash 
•	 รบัทันที	หมอนรองคอพร้อมฮูด๊น่ารกั	มลูค่า	390	บาท	
	 เมื่อยื่นเอกสารครบภายในงาน

Krungsri Simple 
•	 รบัฟร	ีถงุผ้าหม	ีBilly	เมื่อ	Add	Friend	:	Krungsri	Simple	 
	 ครบ	4	ช่องทาง	(LINE,	Facebook,	Twitter,	Instagram)

Krungsri GIFT
•	 ใช้	Gift	แลกรบั	กระเป๋าพบั
•	 รบัฟร	ีหมอนรองคอน้อนกล้วย	1	ใบ	เมื่อสมคัร 
	 ผลติภณัฑ์บรกิาร	พร้อมเอกสารครบถ้วน	2	ผลติภณัฑ์	

กิจกรรม “กรุงศรีอยู่นี่นะ”
•	 รบัทันที	พวงกญุแจน้อนกล้วย	1	ชิ้น
	 ถ่ายภาพตนเองกบัโลโก้กรงุศร	ีที่บธูกรงุศร	ี 
	 และโพสต์ใน	Facebook	/	Instagram	/	Twitter	
	 ตดิแฮชแทก็	#ความห่วงไม่เคยห่างกรงุศรอียูน่ี่นะ 
	 #krungsrisimple	ตั้งค่าสาธารณะ	



www.moneyexpo.net Money Expo Money Expo PlusMoney_Expowww.MoneyExpoOnline.com
สแกน QR สแกน QR

ว�ธีการร�วมกิจกรรม 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�่อนไขการร�วมกิจกรรม 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 

ทุกยอดธุรกรรม 

5,000 บาท
รับ 1 Coin

สูงสุด 100 Coins

รวมมูลค�า 200,000 บาทแจกรางวัลใหญ�

iPhone 12 (64 GB) 

iPhone 13 (128 GB) 1 รางวัล
1 รางวัล

12 รางวัล

10 รางวัล

3 รางวัล

10 รางวัล

30 รางวัล

60 รางวัล

1.
2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

เคร�่องนวดแบบพกพา Amaxs รุ�น CS-327

ที่พัก Rest Detail Hua Hin

เคร�่องนวดเท�า Amaxs รุ�น I bliss 100

บัตรชมภาพยนตร� Major GOLD CARD

บัตรชมภาพยนตร� SF 

สมาชิกนิตยสารในเคร�อ
( ระยะเวลา 6 เดือน )



โซนตลาดเง�น
(สินเชื่อ • เง�นฝาก • สลากออมทรัพย)

โซนประกันชีว�ต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ 

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

บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)   C2
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) E3
บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต  จำกัด (มหาชน) F2
บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) G2
บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) G6
บร�ษัท ทิพยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) J3
บร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)   J4
อาคเนย กลุมธุรกิจประกันและการเง�น K2
TQM INSURANCE BROKER P8
บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  P41 - P43

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

โซนตลาดทุน ( หุน • กองทุน • คร�ปโทฯ )

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

โซน รถยนต/อสังหาร�มทรัพย/SME&Lifestyle

บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด   E5
บร�ษัท เอ็มจี เซลล (ประเทศไทย) จำกัด G3
OPTIMO PROPERTIES P11 - P12, P37 - P38
บร�ษัท ธนูลักษณ จำกัด (มหาชน) K9
AMAXS K11
MATICHON P1 - P2
SNAIL WHITE P3 - P4
RENA WARE THAILAND P9 - P10
MSOUL P16
เดอ เวลเมด P19
SRITRANG GLOVES P20
บร�ษัท ราชาอูชิโน จำกัด P21 - P26
MICROWARE SUPERLOCK P27 - P30
รองเทา Baoji P31 - P36
Outlet Sale by PhoeBe P39 - P40
ORANGINAL GROUP CO.,LTD. P45
Krispy Kreme P50
บร�ษัท ลอนดร�้บารไทย จำกัด P51
MEGA WE CARE P52

ธนาคารและสถาบันการเงิน ภาครัฐและเอกชนที่เขารวมงาน




