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ดอกเบี้ยสูง 10.56% ตอป

ดอกเบี้ยพ�เศษ
0.99%

มหกรรมการเง�น

สินเชื่อ   เงินฝาก   ลงทุนหุน/กองทุน   
ประกันชีวิต/ภัย/สุขภาพ

การลงทุนครบวงจร
ยิ�งใหญที่สุดในภาคเหนือ

กูบานครบวงจร 
ที่นี่ที่เดียว รูผล

อนุมัติ
ในงาน

หุนสุด HOT
2022

ป�นผลเด�น
Capital Gain โต

ทิ�งทวน

มงคล พ�วงเภตรา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายกลยุทธลงทุนหลักทรัพย บล.ดาโอ (ประเทศไทย)

11 พ.ย. 65
14.00-15.00 น.

สัมมนาออนไลน�

เซ็นทรัล เชียงใหม แอรพอรต

10.00 – 20.00 น.
11-13 พ.ย.65
เชียงใหมฮอลล



สินเชือ่บ้านกรงุไทย 
•	อตัราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก	1%	ต่อปี	
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	100%
•	ระยะเวลากู้สูงสดุ	40	ปี	
•	ฟรคี่าธรรมเนยีมยื่นกู้
•	ธนาคารออกค่าธรรมเนยีมจดจ�านองให้
สินเชือ่บ้านให้เงนิ
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4.72%	ต่อปี	
•	ให้วงเงนิสูงสดุ	20	ล้านบาท	
•	ระยะเวลากู้สูงสดุ	30	ปี	

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 
•	ดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธ ิ
ภายในงาน
•	เมื่อผ่านการพจิารณาสนิเชื่อบ้านเบื้องต้น 
(pre-screen) 
รับฟรี	เซตกระดาษโน้ต	Home	Loan	1	ชดุ	
•	สมคัรสนิเชื่อบ้านบวัหลวงพร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบค�าขออย่างน้อย	3	รายการภายในงาน
รับฟร	ีกระเป๋าผ้า	Home	Loan	1	ใบ	

ธนาคารกรุงเทพ

กู้ปีน้ีผ่อนปีหน้ากับสนิเชือ่เคหะ 
•	ปลอดช�าระเงนิงวด	6	เดอืน	
•	ดอกเบี้ยถูกปีแรก	1.99%	
•	ฟรคี่าจดจ�านอง	/ค่าจดัท�านติกิรรมสญัญา/
ค่าบรกิารสนิเชื่อ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย
Home Loan (สินเชือ่บ้าน)
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	กู้เตม็	100%	
รับฟร	ีกระเป๋าแคนวาสภายในงาน	 
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชือ่บ้าน
•	ดอกเบี้ย	0.99%	ต่อปี	ระยะเวลา	1	ปี
•	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั	50%
•	อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี**
•	สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	
 รับฟร	ีหมอนรองคออุ่นรกั
รบัเพิม่
ต่อที่	1	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาท 
ขึ้นไป	รบั	กระเป๋าเดนิทาง	Bear	Friends	24”	
ต่อที่	2	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาท 
ขึ้นไป	และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ	 
(MRTA/MLTA)	รบัฟรี	บตัรก�านลัเซน็ทรลั	 
มูลค่า	3,000	บาท

สินเชื่อบ้าน 
•	ปีที่	1	MRR	-	3.55%	(2.60%)	ต่อปี	
•	ปีที่	2	MRR	-	3.35%	(2.80%)	ต่อปี
•	ปีที่	3	MRR	-	2.80%	(3.35%)	ต่อปี	
•	ปีที่	4	จนถงึตลอดอายสุญัญาเงนิกู้
กรณสีวสัดกิาร	อตัราดอกเบี้ย	MRR–1.00%	ต่อปี
กรณลีกูค้ารายย่อย	อตัราดอกเบี้ย	MRR-0.50%	ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Super Light  
•	จ่ายสบายทกุรายการ	พร้อมโปรผ่อนเบ๊าเบา
แค่	3	วนัเท่านั้น!!	
•	ผ่อนเบาจนใจฟู	ผ่อนล้านละ	4,000	บาท/เดอืน*
•	ค่าออกแบบจ่ายสบาย	ผ่อนนาน	0%	6	เดอืน
•	ออกค่าประเมนิให้!	สูงสดุ	25,000	บาท*
•	พร้อมของแถมและส่วนลดอกีเพยีบ!

บริษัท เดอะวิสดอม 
เปอร์สเป็คทีฟ จ�ากัด

สินเชื่อบ้าน และ 
My Home My Cash
•	สมคัรและยื่นเอกสารครบในงาน	 
(สนิเชื่อรไีฟแนนช์,	สนิเชื่อบ้าน,	บ้านมอืสอง,	 
สนิเชื่อสร้างบ้านและ	My	home	My	cash)
รบัฟร	ีกระบอกน�้าร้อนเยน็	(1	ท่าน/1สทิธิ์)
•	อตัราดอกเบี้ย	ส�าหรบัรไีฟแนนช์	3.75%
•	อตัราดอกเบี้ย	ส�าหรบัสนิเชื่อบ้าน,	 
บ้านมอืสอง,	สนิเชื่อสร้างบ้าน	4.33%

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชือ่บ้านอเนกประสงค์ 
•	ดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีแรก	4.84%	
รบัฟร	ีหมอนบ้าน	เฉพาะ	30	ท่านแรกต่อวนั	
สินเชือ่บ้านใหม่ บ้านมือสอง 
•	ดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีแรก	2.89%	
	รบัฟร	ีหมอนบ้าน	เฉพาะ	30	ท่านแรกต่อวนั 
สินเชือ่รีไฟแนนซ์บ้าน  
•	พื้นที่แห่งความสขุ...ที่คณุเรยีกว่า	“บ้าน”	
•	ดอกเบี้ยเฉลี่ย	3	ปีแรก	2.49%

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

กู้ซื้อ/สร้าง/ซ่อมแซม
ต่อเติมบ้านครบวงจร
ดอกเบี้ยต่�าสุด 0.99% ต่อปี

ธนาคารกสกิรไทย
K-Property (ทรพัย์สินรอการขายกสกิรไทย) 
•	GRAND	SALE	บ้านมือสอง	ลดสูงสุด	60%
•	ฟรโีอนสงูสุด	300,000	บาท
•	ค่าจดจ�านอง	เหลือเพยีง	0.01%	(บ้านไม่เกิน	3	ล้านบาท)
•	ดอกเบ้ีย	0%	นาน	6	เดือน	กู้ได้	110%	กู้ไม่ผ่านยนิดคีนืเงนิ
•	รบัทนัที	หมอนผ้าห่ม	และ
•	รบับตัรก�านัลสูงสุด	3,500	บาท
เม่ือเสนอซือ้และวางเงนิประกนั	1%	อนมัุติขาย	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านมือสอง หรอื ทรพัย์ NPA 
•	คุณภาพดีท�าเลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง	 
กว่า	300	รายการ	
•	ลดพิเศษสูงสุด	40%	จากราคาปกติ	
•	สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย	0%	ต่อปี	นานสูงสุดถึง	24	เดือน	
•	ลูกค้าเลือกชมบ้านมือสองของธนาคาร	 
ผ่าน	Application	:	G	H	Bank	Smart	NPA	และ	 
www.ghbhomecenter.com

ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย
ท�าเลด	ีท�าเลทอง	ลดราคาพเิศษ
•	อตัราดอกเบ้ียพเิศษ	และฟร	ีค่าส�ารวจและประเมนิ
หลักประกนั	มูลค่า	3,210	บาท
•	ส�าหรบัลูกค้าท่ีลงทะเบยีนขอสนิเชือ่และผ่านการ
พจิารณาสินเชือ่เบ้ืองต้น	เพือ่ซือ้ทรพัย์สินพร้อมขาย
		รบัเพิม่	Blue	Bag	1	ใบ	เม่ือจองซือ้ทรพัย์สนิพร้อขาย
ภายในงาน

ธนาคารกรุงไทย
ทรพัย์สินพร้อมขาย NPA  
•	ยืน่ค�าขอสินเชือ่	
•	รบัอตัราดอกเบ้ีย
แบบที	่1	ท�า	MRTA	GLT	SP(เต็มวงเงนิ)	ไม่ต�า่กว่า10	ปี	 
และท�าประกันอคัคภียัไม่ต�ากว่า	5	ปี	 
ดอกเบ้ียปีท่ี	1	=	0.5%	ปีท่ี	2-4	=	2.55%
แบบที	่2	ไม่ท�าประกัน	ดอกเบ้ียปีท่ี1	=	1%	ปีท่ี	2-4	=	2.55%
หมายเหตุ	:	ไม่รวมกรณซีือ้ท่ีดนิเปล่า	 
อตัราดอกเบ้ีย	MRR	=	6.22%
ฟร	ีค่าธรรมเนียมการประเมนิราคาหลักทรพัย์ประกนั

ทรพัย์สนิพร้อมขาย
60% 
ลดสงูสดุ

ทำาเลดี ทำาเลทอง



ซื้อประกันชีวิตรับเงินบ�ำนำญ 12 % 

ประกันชีวิตแบบรายปี
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	และ	/	 
หรอื	บมจ.ไทยประกนัชวีติ*
ช�ำระเบี้ย      รับ
ตั้งแต่	50,000-99,999	บาท				กระเป๋า	Tote	
ตั้งแต่	100,000-499,999	บาท		กระเป๋าเดนิทาง	20”	
ตั้งแต่	500,000	บาทขึ้นไป						กระเป๋าเดนิทาง	26”	
ช�ำระเบี้ยประกัน	18/8(+),	20/5(+),	20/10(+),	 
85/5,	90/7	รับเพิ่ม	Power	Bank	

¬ประกันภัยส�าเร็จรูป  
ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยำ
•	ประกนัภยั	1,499	บาท	ขึ้นไป	
รับฟร	ีกระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า	
พิเศษ	ลูกค้าที่สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติ
สูงสดุในแต่ละวนั	(1,000,000	บาทขึ้นไป	ต่อกรมธรรม์)	
รับเพิ่ม	ทองค�ามูลค่า	50,000	บาท	1	รางวลั	 
(รวม	3	วนั	=	3	รางวลั)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกันชีวิต
ต่อที่	1	:	เลอืกรบัเงนิคนื	หรอืเครดติเงนิคนื	 
หรอืบตัรก�านลั*
	 •	เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ	และช�าระค่าเบี้ย
ประกนัภยัปีแรกแบบรายปี
¬ต่อที่	2	:	รบัสทิธสิมคัรบตัร	SCB	FIRST	/	SCB	PRIME	
อายบุตัร	3	ปี	เอกสทิธิ์	3	ปี*
	 •	เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัชวีติใหม่	 
และช�าระค่าเบี้ยประกนัภยัปีแรกแบบรายปี
¬ต่อที่	3	:	รบัสทิธผิ่อนช�าระค่าเบี้ยประกนัภยั	0%	
นานสูงสดุ	10	เดอืน*	ส�าหรบัผลติภณัฑ์ 
ประกนัชวีติทกุประเภท
¬ต่อที่	4	:	ใช้คะแนนสะสมแลกรบัเครดติเงนิคนื	10%*
 *ตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์

Be ToGether 
•	สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติปีแรกภายในงาน
รับฟร	ีบตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	 
มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท
Gain 1st	ประกนัที่ดี	ชวีติมแีต่ได้
•	สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติปีแรกภายในงาน
รบัฟร	ีบตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	มลูค่าสงูสดุ	1,000	บาท	
¬พีเอเฟิสต์  
หมดห่วง เรื่องคำ่รักษำพยำบำล คุ้มครอง 
กำรเสียชีวิต จำกอุบัติเหตุ คุ้มครองครอบคลุม
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
•	สมคัรประกนัวนิาศภยั	และช�าระเบี้ยประกนั 
ปีแรกภายในงาน
รับฟรี	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	500	บาท

ธนาคารกรุงเทพ

ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัย
อุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง 
 และประกันภัยสุขภาพ  
• ผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ	0%	นาน	6	หรอื	10	เดอืน	
(ส�าหรบัประกนัภยัที่มเีบี้ยประกนัภยั 
ตั้งแต่	5,000	บาท	ขึ้นไป)*	
• รับฟร	ีแก้วน�้า	LocknLock,	กล่องข้าว	Super	
Lock	หรอืกล่องอเนกประสงค์
	*	เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทั	ก�าหนด

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

อาคเนย์คุ้มสุข เต็มสิบ 10/5
•	ให้ผลตอบแทนสูงสดุถงึ	300%	
•	ลดหย่อนภาษไีด้สูงสดุ	2	แสนบาท
•	เมื่อซื้อผลติภณัฑ์แบบที่ร่วมรายการในงาน	
รับฟร	ีบตัรก�านลับิ๊กซ	ี

บมจ.อาคเนย์ ประกันชีวิต

¬ประกันภัย PA สุขใจ
-	ช�าระค่าเบี้ยประกนั	5,000	บาทขึ้นไป	
รบัฟร	ีบตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	E-Coupon 
มูลค่า	150	บาท	
ประกันวินาศภัย 
•	ช�าระค่าเบี้ยประกนั	5,000	บาทขึ้นไป	รบัฟร	ีMI	Band	3

ธนาคารกรุงไทย 

ซัมซุงบ�านาญ A90/5  
บ�านาญแบบลดหย่อนได้
•	ช�าระเบี้ยสั้นเพยีง	5	ปี	หรอืช�าระเบี้ยจนถงึอายุ	
55	ปี	หรอื	60	ปี	
•	รบัความคุ้มครองชวีติเพิ่มขึ้น	10%	ทกุปี	
•	รบัเงนิบ�านาญ	12%	ของจ�านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั	ณ	ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกนัภยั 
อายคุรบ	55,	60	หรอื	65	จนถงึอาย	ุ85	หรอื	90	ปี	
•	การนัตเีงนิบ�านาญ	15	ปี	
•	อายรุบัประกนัภยัสูงสดุถงึ	60	ปี	
•	ได้รบัการลดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา
สูงสดุ	300,000	บาท
¬สมาร์ทช้อยส์ 95/10
•	ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกนัภยั	10	ปี	
•	อายรุบัประกนัภยั	1วนั-65	ปี	
•	จ�านวนเงนิเอาประกนัภยัขั้นต�่า	300,000	บาท	
•	คุ้มครองชวีติถงึอายุ	95	ปี 
•	ลดหย่อนภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาได้สูงสดุ	
100,000	บาท
ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ซัวรี่ แคร์ 
•	ความคุ้มครองชวีติและค่ารกัษาพยาบาล 
ถงึอาย	ุ99	ปี	
•	จ่ายเบี้ยประกนัภยัเริ่มต้นเฉลี่ยเพยีง	 
วนัละ	25	บาท	
•	จ�านวนเงนิเอาประกนัภยัของสญัญาหลกั 
ขั้นต�่าเพยีง	100,000	บาท
•	ครอบคลมุค่ารกัษาพยาบาลครบครนั 
สูงสดุ	60	ล้านบาท
•	รบัวงเงนิเพิ่ม	2	เท่า	กรณอีบุตัเิหตรุ้ายแรง 
และโรคร้ายแรง
•	คุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลจากความผดิปกติ 
ที่เกดิจากโรคหรอือาการหยดุหายใจขณะหลบั
•	ครอบคลมุค่าตรวจสขุภาพประจ�าปี,	ฉดีวคัซนี	
และแพทย์ทางเลอืก

บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย) บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

•	กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงาน	
รับทันท	ีกระเป๋า	KTAXA	Green	Shopping	Bag
•	เมื่อกรมธรรม์อนมุตัิ	รบัทนัที
 ช�ำระเบี้ย         รับ
20,000-99,999	บาท					กระเป๋าเดนิทาง 
			 	 							สะพายข้าง
100,000-999,999	บาท			กระเป๋าล้อลาก	20	นิ้ว
1,000,000	บาท										เครื่องพ่นไอน�้า
iHealthy Ultra
• รับทันท	ีกระเป๋า	sport	Bag 
	 เมื่อลกูค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่แนบสญัญาเพิ่มเตมิ	
	 ค่ารกัษาพยาบาล	iHealth	Ultra	ทกุกรมธรรม์	
• เบี้ยประกนัภยัรบัจรงิงวดแรก	ณ	วนัท�าประกนั
รับ   ช�ำระเบี้ย 
Tesco	Lotus	
Gift	Card	500	บาท	 20,000-34,999	บาท
Tesco	Lotus	
Gift	Card	1,000	บาท		 35,000-49,999	บาท
Tesco	Lotus	
Gift	Card	1,500	บาท		 50,000-99,999	บาท
Tesco	Lotus	
Gift	Card	3,000	บาท	 100,000	บาท	ขึ้นไป

 Click 2 Gold 
•	ผ่อนทอง	Aurora	บริการใหม่จากซิงเกอร์	 
	 ที่จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของทองได้ง่ายกว่าที่คิด
•	ผ่อนทองสะดวก	รับทองสบาย	ผ่อนทองง่ายๆ	 
	 ผ่าน	Line	ซิงเกอร์
	 ไม่ต้องมีเครดิต	หรือบัตรผ่อนสินค้า
	 ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน
*เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

บมจ.เอสจี แคปปิตอล

พิเศษ! ผ่อนทอง 
ง่ายๆ กับซิงเกอร์



สินเชื่อบุคคล สมัครง่าย อนุมัติไว 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษในงานเท่านั้น!

ธนาคารกสิกรไทย 
Xpress Loan 
•	 เงินก้อน	ผ่อนน้อย	อนุมัติไว	

Xpress Cash (บัตรเงินด่วน เอก็เพรส แคช)
•	ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย	50%	นาน	30	วัน
•	ส�าหรับลูกค้าที่ไม่ได้สมัครบริการเงินสดโอนไว	 
	 (Cash	Day1)	สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได	้
•	อัตราดอกเบี้ยลด	50%	จะเริ่มค�านวณตั้งแต่วันที่อนุมัติ	
•	ลูกค้าจะต้องเป็นพนักงานบริษัท/ผู้มีเงินเดือน/ 
	 ผู้มีรายได้ประจ�า	เท่านั้น

Blue Credit Card 
• สมคัรบตัรในระยะเวลาโปรโมชัน่	:	19	ต.ค.	65-28	ก.พ.	66
 รับกระเป๋า Blue Credit Card X DAPPER 
•	 ใช้จ่ายครบ	5,000	บาท	ภายใน	30	วนั	 
	 นบัจากวนัทีบั่ตรได้รบัอนุบตัิ	
 รับของสมนาคุณ กระเป๋า	Blue	Credit	Card	X	 
 DAPPER TOTE BAG 
•	 ใช้จ่ายครบ	10,000	บาท	ภายใน	30	วัน	 
	 นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
	 รับของสมนาคุณ กระเป๋าเดนิทาง	Blue	Credit	Card	 
	 X	DAPPER	ขนาด	20	นิ้ว	

ธนาคารกรุงไทย
บัตรเครดิตกรุงไทย
•	สมัครบัตร	KTC	ทุกประเภท	(บัตรหลักใหม่)	
 รับฟร ีบัตร	Starbucks	

Smart Money 
•	 ให้สูงสุด	5	เท่าของรายได้	แต่ไม่เกิน	1	ล้านบาท	
•	ผ่อนสูงสุด	นาน	60	เดือน	
•	 ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้ได้
•	กู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกัน	หรือคนค�้าประกัน	

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.
•	 วงเงินสูงสุดถึง	15	เท่าของเงินเดือน
•	มีหรือไม่มีผู้ค�้าประกันก็ได้
•	ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น	6.47%	ต่อป	ี
•	คิดดอกเบี้ยตามจ�านวนใช้จริง

สินเชื่ออเนกประสงค์
•	ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น	6.47%	ต่อป	ี
•	 วงเงินกู้สูงสุด	5	ล้านบาท	
•	 ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย	ก็กู้ได้

บมจ.เอสจี แคปปิตอล 
ดอกเบี้ยลด ปลดหนี้ 
•	บอกลาหนี้เยอะ	ดอกเบี้ยแพง	ผ่อนไม่ไหว
	 จ่ายขั้นต�่าบัตรเครดิต	
	 จ่ายจบในที่เดียว	ไม่ต้องนั่งจ�าวันช�าระ
 Free!! ค่าธรรมเนยีม	จดัการเงินกู	้คดิ	3%	ของวงเงนิ
	 *เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิต SCB BEYOND /  
SCB ULTRA PLATINUM / SCB FAMILY PLUS /  
SCB UP2 ME/ SCB JCB Platinum /  
SCB KING POWER PLATINUM /  
SCB SANSIRI PLATINUM /  
SCB TOYOTA PLATINUM
•	 เป็นหลักใบแรก	ผ่านแอป	scb	easy	หรือ	Tablet	 
	 ของธนาคาร
•	ท�ารายการเบิกเงินสด/ดีจัง	โอนเงินเข้าบัญชี	 
	 สะสมครบ	5,000	บาท
 รับฟร ีบัตร	Starbucks	 
	 จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ	25,000	บาทภายใน	30	วัน 
	 ที่บัตรเครดิตได้รับอนุมัต	ิ
 พิเศษ บัตรเครดิต	SCB	BEYOND	รับเพิ่มตั๋วเครื่องบิน 
	 ไป-กลับ	กทม-สิงคโปร์	สายการบินไทยชั้นประหยัด	 
	 1	ท่ีนัง่	มลูค่า	15620	บาท	เมือ่ใช้จ่ายตัง้แต่	150,000	บาท	

SCB Speedy Loan 
•	อัตราดอกเบี้ยต�่าสุด	9.99%	ต่อปี	(12	เดือนแรก)
•	 เลือกผ่อนช�าระเบาๆ	นานสูงสุด	72	เดือน	
•	 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�า้ประกัน
•	 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้

SCB speedy cash 
•	สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย	0%	สูงสุด	3	รอบบัญชี
	 ส�าหรับลูกค้าที่โอนเงินแบบเร่งด่วน	(UCT)	เท่านั้น

บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน)
บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส 
•	อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน	19.8%	 
	 หรือไม่เกิน	25%	ต่อปี	
•	ยื่นเอกสารการสมัครครบภายในงาน
รับทันที! 
-	 กระเป๋า	Twin	Bag	ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือน 
	 ตั้งแต่	7,000-14,999	บาท	
-	 กระเป๋า	Trolley	Bag	ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือน 
	 ตั้งแต่	15,000-24,999	บาท
-	 กระเป๋า	SANTA	BARBARA	POLO	&	RACQUET	CLUB	 
 ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือนตั้งแต	่25,000	บาทขึ้นไป
•	 อตัราดอกเบีย้พเิศษ	0%	นาน	30วนั	หรอื	กระเป๋าเดนิทาง 
ล้อลาก	ขนาด	20น้ิว	Brand	CAGGIONI	CORPORATE	 
เพยีงมยีอดเบกิถอนเงนิทกุรายการในวันแรก	ภายใน	30วัน	
หลังได้รับการอนุมัติ	ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯก�าหนด
•	ส�าหรับผู้ถือบัตร	เมื่อชวนเพื่อนสมัครบัตร 
	 และยื่นเอกสารครบภายในงานทุกๆ	1	ท่าน	
 รับทันท ีบัตรของขวัญ	
 พิเศษ!	ส�าหรับสมาชิกลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส	
เมื่อเพื่อนได้รับการอนุมัติปุ๊บ	รับปั๊บ!	บัตรของขวัญ	 
ยิ่งชวนมากยิ่งได้มาก!	
•	ลูกค้าสมาชิก	สมัครบริการ	e-Statement	
 รับฟร	ีถุงผ้าพับได	้

ธนาคารกรุงเทพ 
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท  
และบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล แรบบิท ไลน์ เพย์
•	 รับโค้ดส่วนลด	LINEMAN	200	บาท	ทุกเดือน	 
	 (5	ต.ค.65-30	ก.ย.66)
•	 รบัเงินคนื	5%	สงูสดุ	200	บาท	ทกุเดือน	 
	 เมือ่ช้อปผ่านบตัรกบัร้านค้าออนไลน์ทีร่่วมรายการ	 
	 (5	ต.ค.65-31	ธ.ค.65)
*รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคาร	
และบริษัทก�าหนด	

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 
•	ดอกเบี้ย	12%	ต่อปี	ตลอดอายุสัญญา	24	เดือน	
 รบัฟร ีกระเป๋าผ้ารบัทรัพย์	เฉพาะ	30	ท่านแรก/วัน	ในงาน

สินเชื่อบุคคลเอ็กตร้าแคช 
•	 เงินสดพร้อมใช้ไม่ต้องใช้บัตร
•	 โอนผ่านแอป	CIMB	Thai	Digital	Banking	24	ชม	
•	ดอกเบี้ย	5.55%/ปี	
 รบัฟร ีกระเป๋าผ้ารับทรัพย์	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน	
  รับฟร	ีกระเป๋า	P	Loan	Big	

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
•	 สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	50,000	บาทขึน้ไป	 
	 ภายใน	30	วัน	นับจากบัตรได้รับอนุมัติ	
 รับฟร ี10,000	คะแนน

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว / บัตรเครดติ กรุงศรี วซ่ีา แพลทนัิม / 
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม /  
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม
•	 สมคัรและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลกัครบ	20,000	บาทขึน้ไป	 
 ภายใน	45	วัน	นับจากบัตรได้รับอนุมัติ
 รับฟร ีกระเป๋า	Beverly	Hills	Polo	Club	Luggage	 
	 ขนาด	20’’	

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
•	สมัครและ	มียอดใช้จ่าย	8,000-29,999	บาท	 
	 ภายใน	30	วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ	
 รับฟร ีกระเป๋า	Valentino	Rudy	 
	 หรอื	เมือ่มยีอดใช้จ่าย	30,000	บาทขึน้ไป	ภายใน	30	วนั	 
	 นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 รับฟรี กระเป๋า	Caggioni	Luggage	20	นิ้ว	

เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล 
•	สมัครและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข	ภายใน	60	วัน	 
	 นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 รับฟร ีe-Coupon	Lazada	

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ /  
สมคัรบตัรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวนั ลักซ์ 
•	 เมือ่สมัครและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัร	15,000	บาทขึน้ไป	 
	 ภายใน	45	วัน	นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 รับฟร ีกระเป๋าล้อลาก	Caggioni	REDZ	Limited

บัตรเครดิต โลตัส
•	สมัคร	และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร	6,000	บาทขึ้นไป	 
	 ภายใน	45	วัน	นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ
 รับฟร ีกระเป๋าเดินทางซีเซลล์	ขนาด	20”



บริการอิเล็กทรอนิกส ์ทุกที่ ทุกเวลา

ลงทุนหุ้น & กองทุน สร้างเงินล้าน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กองทุนรวม
•	มียอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ	50,000	บาท	 
	 ในกองทุน	KFCORE,	KFGBRAND-A,	 
	 KFGBRAND-D,	KT-Ashares-A
 รับฟร ีบัตรก�านัลเซ็นทรัล	

หลักทรัพย์กรุงศรี 
•	 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์	หรือบัญชีซื้อขายสัญญา 
	 ซื้อขายล่วงหน้า	พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
 รับฟร	ีKSS	Hot	&	Cold	Tumbler	
•	ส่งค�าสั่งซื้อขายหลักทรัพย์	อย่างน้อย	1	รายการ	 
	 ภายใน	30	วันนับจากวันที่จบงาน
 รับเพิม่ Shopee	e-Voucher	

ธนาคารกสิกรไทย
K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
•	ลงทุนในกองทุน	SSF	หรือ	RMF	ทุก	50,000	บาท	 
	 *ผ่านช่องทาง	K	PLUS	และ/หรอื	K-My	Funds	และ/หรอื	 
 K-Cyber	Invest	และ/หรือ	ธนาคารกสิกรไทย	ทุกสาขา	
 รบัฟร	ีK-CASH	(สูงสุด	1,000	บาท/ท่าน)	

ธนาคารไทยพาณิชย์
RMF/SSF 
•	ลงทุนสะดวกง่าย	ผ่าน	SCB	EASY	App
•	สายฮิต	เฮตามเพื่อน	กองทุนดีการันตีด้วยยอดขาย 
	 อันดับ	1	ของ	SCB*	
•	สายฮอท	ทันทุกเทรนด์การลงทุนฮิต	ธีมรักษ์โลก	 
	 ธีมสุขภาพ	หรือเกาะเทรนด์การเติบโตของตลาดเอเชีย
•	สายเด็ด	ผลตอบแทนเด่น	เลือกลงทุนกองทุน 
	 ผลตอบแทนสุดปังของ	SCB**
•	 สายลยุ	ตะลุยลงทนุ	เตบิโตไปพร้อมกบัตลาดดัชนหีุน้เด่นทัว่โลก

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม เพื่อนคู่คิด ทุกจังหวะการลงทุน
•	ลงทุนกองทุน	RMF/SSF	มียอดลงทุนรวมภายในงาน	 
	 ตั้งแต	่200,000	บาทขึ้นไป	
 รบัฟร	ีชุดคู่ผ้าเช็ดตัว	Bubu	1	ชุด	

เปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ 
•	 เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย	์ภายในงาน
•	 ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ	เพื่อเป็นบัญช ี
	 รับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัต	ิ(ATS)
 รบั	Bualuang	ECO	Bag	1	ใบ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.

“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน”
“Balancing your investment for sustainable wealth”

 “ ลงทุนสมดลุ สู่ความยังยืน ”

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมความรู้ในบูธ อาทิ
 รบัฟร	ีของระลึกจากส�านักงาน	
 พเิศษ!! สามารถเยีย่มชมบธูในรปูแบบออนไลน์	แบบ	3D	
Virtual	Walkthrough	ทีส่ามารถศึกษาข้อมลูความรูต่้างๆ	
ภายในบธูเสมอืนมาร่วมงานด้วยตวัเอง	ผ่านทาง	Facebook	
เพจ	“ส�านกังาน	ก.ล.ต.”	และ	“Start-to-invest”	

ธนาคารกรุงไทย
KTAM smart trade 
ลงทุน	 	 รับฟรี
200,000	บาทขึ้นไป		 	 กระเป๋า	G2000
ลงทุน	400,000	บาทขึ้นไป		 กระเป๋าเดินทางพกพา
ลงทุน	600,000	บาทขึ้นไป		 กระเป๋าอเนกประสงค์

เปิดบัญชี ซ้ือ-ขาย หลักทรัพย์ ผ่าน WEALTH me
 รบัฟร ีTop’s	Voucher	

ธนาคารกสิกรไทย 
K PLUS 
•	 ช�าระด้วยคะแนน	K	Point	สแกน	QR	จ่ายด้วยคะแนนได้
ทกุรายการ	ทกุธนาคารท่ีรองรบั	เฉพาะร้านค้า	K	PLUS	Shop	
สามารถใช้คะแนนสะสม	K	Point	จ่ายแทนเงนิสดได้
•	แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวบัญชี	ปลอดภัย	 
ตรวจสอบสลิปง่ายๆ	ด้วยตัวคุณเอง	
•	สแกน	QR	Code	ได้ทั้งรับและจ่ายเงิน
•	ช้อปออนไลน์	จ่ายง่ายไม่ต้องสลับแอป	 
	 ด้วย	Pay	with	K	PLUS	
•	K+	Market	ให้คุณช้อปง่ายได้ทุกที	่พร้อมดีลพิเศษ 
	 ส�าหรับคุณ	
•	 ใช้คะแนนสะสมบตัรเครดิต	เพือ่แลกซ้ือสนิค้าและบรกิาร	 
จัดการทุกรายการได้ทันใจ
•	จัดการบัตรเครดิตได้ง่าย	เช็กยอดใช้จ่ายบัตร	 
ขอเพิม่วงเงนิช่ัวคราว	รอบช�าระบลิ	จ่ายบลิบตัร	แบ่งช�าระ	 
เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี
•	 เปิดบัญชี	eSaving	พร้อมออกบัตรเดบิตใหม่,	 
	 ขอเพิ่มวงเงินโอน	จ่าย	ถอน,	อายัดบัตร
•	ถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้เอทีเอ็ม,	สาขาธนาคาร,	 
และร้านสะดวกซื้อ	(7-11),	ไปรษณีย์	,	BigC	ทั่วประเทศ	
•	 โอนเงนิต่างประเทศ	ไม่ต้องใช้เอกสาร	ปลายทางรบัเงนิไว	 
เต็มจ�านวน	โอนได้ถึง	13	สกุลเงินหลัก	31	ประเทศ
•	 เปิดบัญชีกองทุน,	ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองได้,	 
WealthPLUS	ตัวช่วยวางแผนการลงทุนส่วนตัว	

•	สมัครสินเชื่อเงินด่วน	Xpress	Loan	สมัครบัตรเครดิต	/ 
	 บัตร	Xpress	Cash	เอกสารน้อย	อนุมัติไว
•	ซื้อประกันชีวิต	และประกันเดินทาง

LINE BK
•	 Social	Banking	ทีใ่ห้ธรุกรรมทางการเงินเป็นเร่ืองง่ายๆ	 
	 อยู่ในแอปพลิเคชัน	LINE	
•	 โอนเงนิได้ใน	LINE	สะดวก	รวดเรว็	พร้อมส่งซองเงนิน่ารกัๆ	
•	บริการยืมเงิน	เพียงมีรายได้ขั้นต�า่	5,000	บาทต่อเดือน	 
	 (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ	์เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทก�าหนด)	 
	 และรู้ผลอนุมัติไว

ธนาคารกรุงเทพ
โมบายล์แบงกิ้ง 
• รบัฟร	ีกระเป๋า	Be	Mobile	พร้อมหน้ากากผ้า	1	ชุด	 
เมื่อสมัครโมบายล์แบงกิ้งภายในงาน

บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท 
•	ช�าระค่าธรรมเนียม	ภายในงาน	ได้แก่	บัตรบีเฟิสต์	 
สมาร์ท	แรบบิท	ไลน	์เพย์	/	บัตรบีเฟิสต์	สมาร์ท	ทีพีเอ็น	 
แรบบิท	ศิริราช	/	บัตรบีเฟิสต์	ดิจิทัล	แรบบิท	ไลน์	เพย	์/	
บัตรบีเฟิสต์	ดิจิทัล	
 รบัฟร	ีECO	Bottle	1	ใบ	

BeMerchant NextGen 
สมัครแอปพลิเคชั่น	และลงทะเบียนส�าเร็จภายในงาน
รบัฟร	ีกระเป๋าสุดคูล	1	ใบ	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
KMA - Krungsri Mobile App
•	สมัคร	Krungsri	Mobile	App	หรือ	Krungsri	Online	 
	 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)	รบัฟร	ีกระเป๋าผ้าลูกฟูก

Krungsri Mung Mee Shop
•	สมัครใช้งาน	Krungsri	Mung	Mee	Shop	
	 ส�าหรับผู้ที่มีร้านค้า/ร้านค้าออนไลน์
 รบัฟร	ีตุก๊ตามัง่ม	ีและบตัรก�านลัโลตสั	มลูค่า	100	บาท

Krungsri Simple
•	Like	คลิปรายการ	Krungsri	The	COACH	ทาง	 
	 YouTube	และ	Subscribe	YouTube	:	Krungsri	Simple
  รบัฟร	ีหน้ากากผ้ากันน�้า	

Krungsri GIFT 
•	แลกของก�านัลพิเศษภายในงาน
 1 กฟิต์	แลกรบักระเป๋าช้อปป้ิง,	2 กฟิต์	หน้ากากผ้ากนัน�า้	

Kept by Krungsri 
•	 เมื่อสมัคร	Kept	พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่า	1,500	บาท	
 รบัฟร	ีกระเป๋า	Kept	ช้อปไปเก็บไป	
•	 เมื่อสมัคร	Kept	พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่า	4,900	บาท	
 รบัฟร	ีร่ม	Kept	
รบัเพิม่	Kept	Mask	เมือ่กดตดิตาม	Kept	social	media	หรอื
แชร์โพสต์/รปู	พร้อมตดิ	#KeptMoneyExpoChiangmai2022

ธนาคารออมสิน 
บัตรเดบิท ออมสินสบายใจ 
•	ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเพียงวันละ	0.82	บาท
•	ชดเชยรายได้	200	บาท/วัน	
•	ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
•	คุ้มครองชีวิตสูงสุด	50,000	บาท	



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย
•	สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน
•	 รับฟรี	บัตรก�านัลเทสโก้	โลตัส	

AIRA Financial Group
สินเชื่อแฟคตอริ่ง 
•	 เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด	(รับซื้อสูงสุด	90%)	
•	 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	ไม่ต้องใช้หลักประกัน	
 ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดหาวงเงิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง
•	อัตราดอกเบี้ย	4.5%	ต่อป	ีในปีแรก	จากปกต	ิ5%	ต่อปี	 
	 (เฉพาะ	20	รายแรกที่ลงทะเบียนในงานเท่านั้น)
•	 วงเงินสูงสุด	1,000,000	บาทต่อราย
•	 ใช้เพียงบุคคลค�้าประกัน	
•	อนุมัติภายใน	7	วันท�าการ

สินเชื่อเอ็กซิมสร้างธุรกิจเพื่อบุคคลธรรมดา
•	อัตราดอกเบี้ยขั้นต�่า	5.75%	ต่อป	ีใน	6	เดือนแรก	 
	 จากปกติ	7.75%	ต่อปี
•	 วงเงินสูงสุด	2,000,000	บาทต่อราย

ธนาคารกสิกรไทย
K SME 
ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน	
รับฟร	ีสมุดโน้ต	A5,	ช้อนส้อมรักษ์โลก,	แก้วมัคมีหู	 
*	ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงเทพ 
บัญชีเงินฝาก
•	 เปิดบญัชเีงนิฝาก	e-Savings	พร้อมสมคัรโมบายล์แบงกิง้	 
	 หรอื	เปิดบญัชเีงนิฝากสนิมธัยะทรพัย์ทวี	ตัง้แต่	2,000	บาท 
 ขึ้นไปภายในงาน
	 รับฟร	ีSave	More	&	Spend	Less	Bag	1	ใบ	

ธนาคารออมสิน
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
•	ฝากครบ	7	เดือน	
•	 รับอัตราดอกเบี้ย	0.65%	ต่อปี	
	 เทียบเท่าเงินฝากประจ�า	0.76%	

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
บัญชีเงินฝากประจ�า US Dollar 
•	ดอกเบี้ยสูงสุด	3.08%/ปี	

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D+ 
•	 เร่งพลังดอกเบี้ยให้สูงถึง	8	เท่า

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี
•	ฝากเงินดอกเบี้ยสูงสุด	2%

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เงินฝาก Extra Bonus 56 
•	 รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได	สูงสุด	10.56%	ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูน 
•	 ราคาหน่วยละ	1,000	บาท	
•	 อายุสลาก	3	ปี
•	 ผลตอบแทนหน้าสลาก	0.30%	ต่อปี	(เม่ือฝากครบก�าหนด)	
•	 มโีอกาสรบัผลตอบแทนผนัแปร	0.70%	ต่อปี	
•	 รางวลัสูงสุด	มลูค่า	2	ล้านบาท	จ�านวน	1	รางวลั	(เส่ียงหมวด)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดต่อเงิน ต่อทอง 
•	 ราคาหน่วยละ	10,000	บาท	
•	 อายุสลาก	3	ปี
•	 ผลตอบแทนหน้าสลาก	0.50%	ต่อปี	(เม่ือฝากครบก�าหนด)	
•	 รางวลัสงูสดุมลูค่า	1	ล้านบาท	จ�านวน	1	รางวลั

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus
•	 ราคาหน่วยละ	5,000	บาท	
•	 อายุสลาก	2	ปี
•	 ผลตอบแทนหน้าสลาก	0.65%	ต่อปี	(เม่ือฝากครบก�าหนด)	
รางวัลสงูสดุมูลค่า	1	ล้านบาท	จ�านวน	1	รางวลั	
พิเศษ!!	ดอกเบีย้และเงินรางวลัจากสลากออมทรพัย์	ธอส.	
จะได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา

โปรแรงฯ เงินฝาก Step Up
ดอกเบี้ยสูงสุด 10.56% ต่อปี

สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ
ดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน

SME มีเฮ!
กู้ฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ย2% 

ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย 
SME Smart Shop 
•	 ไม่ต้องใช้หลักประกัน	
•	 วงเงินสูงสุดหลักล้าน
•	 เพียงใช้แอปพลิเคชั่น	เป๋าตุง	และถุงเงิน	

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ
ดอกเบี้ย	2%	นาน	2	ปีแรก	ผ่อนนาน	10	ปี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

SMEs Re-start
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	5.5%/ปี	
•	ผ่อนนานสูงสุด	12	ปี	
•	ปลอดช�าระเงินต้น	24	เดือน
•	 ยืน่ขอสนิเชือ่ภายในงาน รบัฟร ีบตัรสตาร์บคั	200	บาท	

สินเชื่อ 3 D
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4.5%	ต่อปี	
•	 วงเงินกู้สูงสุด	50	ล้านบาท
•	ผ่อนนานสูงสุด	10	ปี	
•	 ยืน่ขอสนิเชือ่ภายในงาน	รบัฟร	ีบตัรสตาร์บคั	200	บาท	
• รับฟรี	Gift	Set	“SME	D	Gift	ดูแลด้วยใจ”
	 เมื่อลงทะเบียนรับค�าปรึกษาสินเชื่อ	

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สินเชื่อฟื้นฟู 
•	อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ	2%	ใน	2	ปีแรก
•	ค่าธรรมเนียมค�้าประกันสินเชื่อ	1%	ใน	2	ปีแรก
•	พร้อมค�้าประกันสินเชื่อ	แบบเต็มวงเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
กรุงศรี ออโต้ 
•	 คาร์	ฟอร์	แคช	เช็กวงเงินและดอกเบี้ย	
	 รับทันท ีถุงช้อปปิ้งลายจุด	(เฉพาะผู้มีรถยนต์เท่านั้น)
•	 รบัฟร	ีผ้าห่มม้วนแมวกวกั	เมือ่ได้รบัอนุมตัแิละเป็นเลขท่ีสญัญา	 
 ภายใน	9	ธ.ค.	65		รบัเพิม่	กระเป๋าเดินทาง	พรเีมีย่มทโูทน	
•	 รถบ้าน เมือ่สมัครภายในงานและส่งเอกสารครบภายใน	25	พ.ย.	65
	 รับฟร	ีหมอนหัวใจ	
	 และเมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้วภายใน	9	ธ.ค.	65	
 รับเพิ่ม	กระเป๋าเดินทาง	
•	 คาร์	ฟอร์	แคช	มอเตอร์ ไซค์	เช็ควงเงินและดอกเบี้ย	
•	 รับทันที	กระเป๋าผ้า	Canvas	
	 เมื่อสมัครพร้อมเอกสารครบภายใน	25	พ.ย.	65
 รับฟรี	กระเป๋าเก็บอุณภูมิพร้อมกล่องข้าว	
 รับเพิ่ม	บัตรก�านัล	Lotus’s	เมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อย 
	 แล้วภายใน	9	ธ.ค.	65	

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สนิเช่ือรถยนต์ New Car, Used Car , My car my cash 
•	 สมัครและยื่นเอกสารครบภายในงาน 
	 รับทันท	ีหมอนรองคอพร้อมฮู้ดน่ารัก
 
ธนาคารกสิกรไทย 
KLeasing 
•	 สมัครสินเชื่อรถช่วยได้
 รับทันที	ของพรีเมีย่ม	1	ชิน้	(จ�ากดัสทิธ์ิ	รบั	1	สญัญา	ต่อ	1	สทิธ์ิ)

บมจ.เอสจี แคปปิตอล
สินเชื่อเงินสด รถยังมีใช้
•	 อัตราดอกเบี้ย	พิเศษ	รถท�าเงิน	0.58%	ต่อเดือน	
•	 กู้ง่าย/ได้เงินเร็ว/ไม่โอนเล่ม
•	 อนุมัติสูงสุด	30	ล้านบาท
	 *	เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท





องคกรที่เขารวมงาน Money Expo Chiangmai 2022

เซ็นทรัล เชียงใหม แอรพอรต

10.00 – 20.00 น.
11-13 พ.ย.
เชียงใหมฮอลล

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารเพ�อ่การเกษตรและสหกรณ�การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
• ธนาคารออมสิน
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารอาคารสงเคราะห�
• ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย�อมแห�งประเทศไทย
• ธนาคารแห�งประเทศไทย
• บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม (บสย.)
• บร�ษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) 

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
 และตลาดหลักทรัพย� (ก.ล.ต.)
• ธนาคารเพ�อ่การส�งออกและนำเข�าแห�งประเทศไทย   
• บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
• บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)  
• บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
• บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
• บร�ษัท อาคเนย�ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน) 
• บร�ษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
• บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บร�ษัท เอสจ� แคปป�ตอล จำกัด  (มหาชน)  
• บร�ษัท เดอะว�สดอม เปอร�สเป�คทีฟ จำกัด 
• กลุ�มบร�ษัท ไอร�า




