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อนุมัติ

Money Expo Plus

กู้บ้านครบวงจร ที่นี่ที่เดียว
ซื้อ-สร้าง-ซ่อม-รี ไฟแนนซ์
ดอกเบี้ยต่ำ�สุด 0.75% นาน 1 ปี
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อบ้าน และ
My Home My Cash

¬K-Home Loan (สินเชือ่ บ้านกสิกรไทย)

• ดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียน
จองสิทธิภายในงาน
• รับ เซตกระดาษโน้ต Home Loan 1 ชุด
เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น
(pre-screen) ภายในงาน
• รับ กระเป๋าผ้า Home Loan 1 ใบ
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบค�ำขออย่างน้อย 3 รายการ
ภายในงาน

• สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง และสินเชื่อ
รับสร้างบ้าน 4.33%  
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส�ำหรับสินเชื่อ
รีไฟแนนซ์ 3.99%
• รับกระบอกน�ำ้ ร้อนเย็น เพียงท่านสมัคร
และยื่นเอกสารครบในงาน Money Expo
(สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง
สินเชื่อรับสร้างบ้านและ My Home My Cash)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงไทย

สินเชือ่ บ้านกรุงศรี

สินเชือ่ บ้านกรุงไทย

• ดอกเบีย้ 0.99% ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% *
• อัตราดอกเบีย้ ปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
• สมัครพร้อมยืน่ เอกสารครบถ้วน
• รับฟรี หมอนรองคออุน่ รัก
รับเพิม่
• ต่อที่ 1 รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ส�ำหรับลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกูต้ งั้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
• ต่อที่ 2 รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท
ลูกค้าทีเ่ บิกรับเงินกู้ ตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไปและซือ้
ประกันชีวติ คุม้ ครองสินเชือ่ (MRTA/MLTA) ตามเงือ่ นไข**   

• สินเชื่อบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ ซื้อที่อยู่อาศัย
มือสอง ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และ Refififfiinance
จากสถาบันการเงินอื่น
• อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรก 0.75% ต่อปี
• วงเงินกู้สูงสุด 100%
• ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี
• ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้
• ธนาคารออกค่าธรรมเนียมจดจ�ำนองให้

รวมหนีก้ บั สินเชือ่ บ้านให้เงิน
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.72 % ต่อปี
• วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• กู้สูงสุด 30 ปี

NPA /บ้านมือสอง
คุณภาพดี-ท�ำเลเด่น
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย

• บ้านมือสอง ONE PRIICE ราคาเดียว 1.99 ลบ.
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน สูงสุด 300,000 บาท
• ดอกเบีย้ พิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สงู สุด 100%
• รับส่วนลดแต่งบ้าน และเครือ่ งใช้ไฟฟ้าจาก
GRAND HOME
• รับหมอนผ้าห่ม และ Gift Voucher
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

• แบบที่ 1 ท�ำ MRTA หรือ GLT SP
(เต็มวงเงิน) ปีที่ 1=0.5%
ปีที่ 2-3=MRR-2.55% หลังจากนัน้
MRR-2.00%
•  แบบที่ 2 ไม่ทำ� ประกัน ปีที่ 1= 1%
ปีที่ 2-3=MRR-2.55% หลังจากนัน้
MRR-2.00%

K-Property
(ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)

ทรัพย์สินพร้อมขาย NPA

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• กู้เต็ม 100%
• พร้อมรับกระเป๋าแคนวาสภายในงาน
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ทีเอ็มบีธนชาต
สินเชือ่ บ้าน

• สินเชื่อบ้าน-คอนโดฯใหม่
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี
• สินเชื่อบ้านมือสอง
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.55% ต่อปี
• สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี
• รับฟรี กระเป๋า Shopping Bag Home Loan  
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้าน และยื่นสำ�เนา
บัตรประจำ�ตัวประชาชน

สินเชือ่ บ้านแลกเงิน

• เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
• แบบที่ 1 MRR-1.65% อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63%
• แบบที่ 2 ฟรีค่าจดจำ�นอง MRR-1.40%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.88%
• เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม
ไม่ครบ 3 ประเภท
• MRR-0.65% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.63%
• ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
• ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ท�ำเลดี ท�ำเลทอง ลดราคาพิเศษ
• รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และฟรี ค่าส�ำรวจและ
ประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท ส�ำหรับ
ลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อและผ่านการพิจารณา
สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย
• รับเพิ่ม Blue Bag 1 ใบ เมื่อจองซื้อทรัพย์สิน
พร้อมขายภายในงาน
* พิเศษ รับ สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ชิ้น
   ทุกการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการภายในบูธ
ธนาคาร
** รับเพิ่ม ร่ม 1 คัน
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบค�ำขออย่างน้อย 3 รายการภายในงาน

โปรโมชั่นพิเศษเพื่อชาวอีสาน
ชื้อประกันในงานแจกทองค�ำ

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกันชีวิต

• รับสิทธิสมัครบัตร SCB First / SCB Prime
นาน 3 ปี*
• เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่
ค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
• โปรโมชั่นระหว่าง 1 - 31 สิงหาคม 2565

ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัย

รับทันที สายรัดข้อมืออัจฉริยะ Mi Band 3
เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ประกันวินาศภัย
ของ บมจ. ทิพยประกันภัย ตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป

ประกันภัย PA สุขใจชัวร์

รับฟรี บัตร Starbucks E- Coupon มูลค่า 150 บาท

ธนาคารกรุงเทพ
บี ทูเกตเทอร์

• รับ บัตรของขวัญสตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
• สมัครประกันชีวติ ที่ร่วมรายการ และช�ำระ
เบี้ยประกันปีแรกภายในงาน
• เกนเฟิสต์
พิเศษ สมัครและช�ำระเบีย้ ประกันภัยปีแรกภายในงาน
รับ บัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

พีเอเฟิสต์ ประกันวินาศภัย

พิเศษ สมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยปีแรก
ภายในงาน รับ บัตรของขวัญ เดอะมอลล์
มูลค่าสูงสุด 500 บาท

บมจ.ไทยประกันชีวิต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของ

ประกันชีวิตแบบรายปี

ที่ระลึกจากไทยประกันชีวติ
• สิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต รับฟรี
บัตรสมาชิก M Generation  และของที่ระลึก
จากไทยประกันชีวิต¬

รับฟรี Auntie Anne’s
Premium Stix

• ส�ำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียน
แอปพลิเคชั่น ไทยประกันชีวิต (ครั้งแรก)

ไทยประกันชีวิต INFINITE

• สิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิกเพียงแสดง Virtual Card
สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE
• รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต
โปรโมชั่นพิเศษ

กรุงไทย-แอกซ่า คาราวาน
ตรวจสุขภาพ ณ บูธ ธนาคารกรุงไทย
• ต่อที่ 1 รับเลยทันที กระเป๋า KTAXA
Green Shopping Bag กรมธรรม์รายสามัญ
ที่ปิดในงาน ไม่จำ� กัดจ�ำนวนเบี้ย
1 ใบ ต่อ1 กรมธรรม์
• ต่อที่ 2 เมื่อกรมธรรม์อนุมัติรับทันที
- กระเป๋าเดินทางสะพายข้าง เบี้ยประกัน
รับรวมรายปี 20,000-99,999 บาท
- กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว เบี้ยประกัน
รับรวมรายปี 100,000-999,999 บาท
- เครื่องพ่นไอน�้ำ เบี้ยประกันรับรวม
รายปี 1,000,000 บาท

บริการดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา
ธนาคารกรุงเทพ
โมบายล์แบงกิ้ง

สะดวกทุกที่ ใช้ง่าย เข้าใจคุณมากกว่าเดิม
• รับ กระเป๋า Be Mobile พร้อมหน้ากากผ้า 1 ชุด
• เมื่อสมัครโมบายล์แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
ครั้งแรกภายในงาน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
ทั้งให้ทั้งรับ จัดให้ ในบัตรเดียว
• พิเศษ สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในงาน
• รับ ECO Bottle 1 ใบ

บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล ช้อป ปลอดภัย
กับบัตรที่คุณคอนโทรลได้

คุ้มเกินต้าน รับโปร 3 ต่อ
เมื่อสมัครบัตรผ่านโมบายล์แบงกิ้ง
ต่อที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร มูลค่า 400 บาท
ต่อที่ 2 รับส่วนลด Shopee มูลค่า 300 บาท
ต่อที่ 3 รับโปรทุกเดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งส่วนลด
Lazada, Grab และเงินคืนผ่าน True Money Wallet

BeMerchant NextGen

• สมัครแอปพลิเคชั่น BeMerchant NextGen
และลงทะเบียนส�ำเร็จภายในงาน
รับ กระเป๋าสุดคูล 1 ใบ (1ใบ/ร้านค้า)

ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
และ / หรือ บมจ.ไทยประกันชีวติ *
สมัครและช�ำระค่าเบี้ย
• รับฟรี* กระเป๋า Tote
ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท   
• รับฟรี* กระเป๋าเดินทาง 20”
ตั้งแต่ 100,000-499,999 บาท  
• รับฟรี* กระเป๋าเดินทาง 26”
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป  
• รับเพิ่ม Power Bank  
ช�ำระเบี้ยประกัน 18/8(+), 20/5(+), 20/10(+),
85/5, 90/7
• รับฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสีด�ำ 
ช�ำระเบี้ยประกันภัยส�ำเร็จรูป ของ บมจ.อลิอันซ์
อยุธยา ประกันภัย 1,499 บาท ขึ้นไป
• โปรโมชั่นพิเศษ
รับเพิ่ม ทองค�ำมูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล
(รวม 3 วัน = 3 รางวัล) ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครและ
ช�ำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดในแต่ละวัน
(1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์)

แคมเปญพิเศษ “iHealthy Ultra”
ต่อที่ 1
• ส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่
แนบสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล
“iHealthy Ultra” รับ Sport Bag
ต่อที่ 2
• ช�ำระเบี้ยประกันงวดแรก ณ วันท�ำประกัน
รับ Tesco Gift Card มูลค่า 500-3,000 บาท
ตามยอดที่ก�ำหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Krungsri Simple

• รับฟรี หน้ากากผ้า
• Like คลิปรายการ Krungsri The COACH
ทาง YouTube และ Subscribe YouTube : Krungsri Simple

Krungsri GIFT แลกของก�ำนัลพิเศษภายในงาน
• แลกรับกระเป๋าพับได้
• หน้ากากผ้า

Kept by Krungsri

• รับฟรี กระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป
เมื่อสมัคร Kept พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่ำ 1,500 บาท
• รับฟรี ร่ม Kept
เมื่อสมัคร Kept พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่ำ 4,900 บาท
• รับเพิ่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ Kept
เมือ่ กดติดตาม Kept social media หรือแชร์โพสต์ / รูป
พร้อมติด #KeptMoneyExpoKorat2022

กดเงินสดทันใจ อนุมัติไว
ดอกเบี้ย
พิเศษ 0.42% นาน 4 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

Xpress Loan (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

บัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA
PLATINUM / SCB FAMILY PLUS /
SCB UP2ME / SCB JCB PLATINUM /
SCB KING POWER PLATINUM /
SCB SANSIRI PLATINUM /
SCB TOYOTA PLATINUM เป็นหลักใบแรก
ผ่าน แอป SCB EASY หรือ Tablet
ของธนาคาร หรือ สาขาทั่วประเทศ

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว /
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม /
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

“ เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมัติไว ”

Xpress Cash (บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)
“ เงินสด กดทันใจ อนุมัติไว สมัครง่ายผ่าน K Plus”
• รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50%
• นาน 30 วัน

KBank Credit Card
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)

• แคมเปญพิเศษส�ำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัคร 4 หน้าบัตร
(Platinum, Titanium, JCB, The Passion
• รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point 3,000 คะแนน
มียอดการใช้จ่ายสะสมตามยอดที่ก�ำหนด

สมัครบัตรเครดิต KBank
- Shopee Credit Card

• วันนี้ -31 ต.ค. 65 รับคะแนนสะสม K Point
สูงสุด 14,000 คะแนน
• รับ 1% Shopee Coin
• รับคะแนนสูงสุด X10 ที่ Shopee
• รับคะแนน X2 ช้อปปิ้งออนไลน์
• แลกรับโค้ดส่วนลด 150 บาท

K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)

• K PLUS “หน้าแรก” โฉมใหม่ ใช้งานสะดวกขึ้น
เลือกปรับเปลี่ยนจัดล�ำดับเมนูในหน้าแรกได้ตามใจ
พร้อมเมนูใหม่ “ธุรกรรมด่วน” ที่ช่วยให้เข้าถึงการท�ำ
ธุรกรรมส�ำคัญได้อย่างรวดเร็ว
• ช�ำระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่ายด้วยคะแนนได้
ทุกรายการ ทุกธนาคารทีร่ องรับ เฉพาะร้านค้า K PLUS
Shop สามารถใช้คะแนนสะสม K Point จ่ายแทนเงินสดได้

LINE BK

• โอนเงินได้ใน LINE สะดวก รวดเร็ว ไม่มีรายได้ประจ�ำ
เพียงมีรายได้ขั้นต�่ำ 5,000 บาทต่อเดือน
(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทก�ำหนด)
และรู้ผลอนุมัติไว

บมจ.เอสจี แคปปิตอล
ดอกเบี้ยลด ปลดหนี้

• บอกลาหนี้เยอะ ดอกเบี้ยแพง ผ่อนไม่ไหว
• จ่ายขั้นต�่ำบัตรเครดิต
• จ่ายจบในที่เดียว ไม่ต้องนั่งจ�ำวันช�ำระ
• Free!! ค่าธรรมเนียม จัดการเงินกู้ คิด 3% ของวงเงิน

• รับฟรี! คะแนนสะสม 8,000 คะแนน
(หรือ เครดิตเงินคืน 500 บาท
ส�ำหรับผู้สมัครบัตร FAMILY PLUS)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
• รับเพิ่ม! Starbucks Voucher มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 80,000 ขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคล

• จ่ายหนี้ครบ จบในที่เดียว
• ดอกเบี้ยต�่ำสุด 9.99% ต่อปี

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

• พิเศษ สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
• รับฟรี! หมอนผ้าห่มน้องลิงอีซี่
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash
หรือสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

ทีเอ็มบีธนชาต
บัตรกดเงินสด ttb flash

• ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตร ttb flash
• ดอกเบี้ยถูก 0.42% ต่อเดือน นาน 4 เดือน
• เมือ่ สมัครบัตร flash และใช้บริการเบิกเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์
โอนเข้าบัญชี หรือ กดเงินสด ตามเงื่อนไข

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก

• รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ทีทบี ี ออลล์ฟรี สูงสุด 1,000 บาท
• จะได้รบั เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก ทีทบี ี ออลล์ฟรี ดังนี้
- ยอด 100,000 - 199,999 บาท รับ 100 บาท
- ยอด 200,000 – 299,999 บาท รับ 200 บาท
- ยอด 300,000 – 399,999 บาท รับ 300 บาท
- ยอด 400,000 – 499,999 บาท รับ 400 บาท
- ส�ำหรับยอดตัง้ แต่ 500,000 บาทขึน้ ไป จะได้รบั เครดิต
เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก ทีทบี ี ออลล์ฟรี จ�ำนวน 1,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• รับฟรี กระเป๋า P Loan Big
สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

• สมัครและมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ 50,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 30 วัน นับจากบัตรได้รับอนุมัติ
• รับฟรี 10,000 คะแนน

• รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Trixie
สมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 30 วัน นับจากบัตรได้รับอนุมัติ

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ /
บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

• รับฟรี เครดิตเงินคืน มูลค่า 200 บาท
สมัครและ มียอดใช้จ่าย 8,000 – 29,999 บาท
ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
• หรือ รับฟรี กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว
เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน
นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ

เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล

• รับฟรี Shopee e-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท
สมัครและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน
นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์

• รับฟรี กระเป๋า Valentino Rudy Tote
สมัคร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 9,000 บาทขึ้นไป
ภายใน 45 วัน นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ

บัตรเครดิต โลตัส

• รับฟรี เครื่องฟอกอากาศ OXYGEN รุ่น IM-003
เมือ่ สมัคร และมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตร 6,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 45 วัน นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ

ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

• สินเชื่อเงินสดวงเงินสูงสุด ดอกเบี้ยถูกใจ
กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค�้ำประกัน
• ให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
• ผ่อนนานสูงสุด นาน 60 เดือน
• ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

• ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี
• *ปีที่ 1 อัตราดอกเบีย้ ลอยตัวเริม่ ต้น MRR +0.25% ต่อปี
• วงเงินสูงสุด 15 เท่า
• คิดดอกเบี้ยตามจ�ำนวนที่ใช้จริง

รับ บัตรก�ำนัล Starbucks
มูลค่า 200 บาท ต่อท่าน
เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (บัตรหลักใหม่)

กู้เอสเอ็มอีฟื้นฟูธุรกิจ
ดอกเบี้ยพิเศษ 2% 2 ปีแรก

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ SME Smart Shop

สินเชื่อ GSB D-VERs

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ

• อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2 ปี ต�่ำสุด 2.99%
• สามารถ Re-Finance ได้
• วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

• ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้าน
• ดอกเบี้ย 2 % ต่อปี 2 ปีแรก
• ผ่อนนาน 10 ปี

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)

• ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน
รับสมุดโน้ต A5 , ช้อนส้อมรักษ์โลก , แก้วมัคมีหู
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ�ำกัด
สมัครสินเชื่อแฟคตอริ่ง
เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด (รับซื้อสูงสุด 90%)
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดหาวงเงิน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย
รับฟรี บัตรก�ำนัลโลตัส มูลค่า 100 บาท
สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม : SME D Bank
“สินเชื่อ Re-Start” เพื่อเอสเอ็มอี
ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง
• วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
• ผ่อนนาน 10 ปี
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี

สินเชื่อ 3D

• วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
• ผ่อนนาน 10 ปี
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี เป็นต้น
• ควบคู่ด้าน “การพัฒนา” มอบบริการ “SME D Coach”
โดยโค้ชมืออาชีพ ที่พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเดินหน้า
ธุรกิจเต็มก�ำลัง ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
• พิเศษ! ยื่นขอสินเชื่อภายในงาน รับบัตร STARBUCKS
CARD มูลค่า 200 บาท (จ�ำนวนจ�ำกัด)
หรือลงทะเบียนรับค�ำปรึกษาแนะน�ำสินเชื่อ
รับ Gift Set “SME D Gift ดูแลด้วยใจ”

สินเชื่อเงินสดยังมีรถใช้

0.58

ดอกเบี้ย

บมจ.เอสจี แคปปิตอล
สินเชื่อเงินสด รถยังมีใช้

• กู้ง่าย ได้เงินเร็ว ไม่โอนเล่ม
• อัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0.58% ต่อเดือน
• วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

ธนาคารกสิกรไทย

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

• เมื่อสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ รับทันทีของพรีเมี่ยม 1 ชิ้น
(จ�ำกัดสิทธิ์ รับ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อ My Car My Cash

• อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี
• รับทันที หมอนรองคอพร้อมฮู้ดน่ารัก
เมื่อสมัครสินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถยนต์คือเงิน
My Car My Cash พร้อมยื่นเอกสารครบภายใน

% ต่อเดือน

อนุมัติง่าย ได้เงินไว

ทีเอ็มบีธนชาต
สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบี ไดร์ฟ
ต่อที่ 1 : รับฟรี กระเป๋า ttb DRIVE
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน และทราบผล
อนุมัติเบื้องต้น พร้อมดาวน์โหลดแอป ttb touch
ภายในงาน ที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดร์ฟ
ต่อที่ 2 : รับบัตรก�ำนัลโลตัส มูลค่า 1,000 บาท
เมื่ออนุมัติและเกิดสัญญาภายใน ภายใน 7 ตุลาคม
2565 หรือ 60 วันหลังจากการสมัคร
รับฟรี กระเป๋า ttb DRIVE สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า
ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์เท่านั้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
ให้บริการสินเชื่อบิ๊ก ไบค์
โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

คาร์ ฟอร์ แคช

เช็กวงเงินและดอกเบี้ย รับทันที ถุงช้อปปิ้งลายจุด
• รับฟรี ผ้าห่มม้วนแมวกวัก
เมื่อสมัครภายในงานและส่งเอกสารครบ
• รับเพิ่ม กล่องอบ UV ฆ่าเชื้อ
เมื่อได้รับอนุมัติและเป็นเลขที่สัญญา

• รถบ้าน
• รับฟรี หมอนหัวใจ

เมื่อสมัครภายในงานและส่งเอกสารครบ และ
รับเพิม่ กระเป๋าเดินทาง เมือ่ เป็นเลขทีส่ ญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์
• รับทันที กระเป๋าผ้า Canvas

เมือ่ เช็ควงเงิน และดอกเบีย้
• รับฟรี ร่มยาว 22”
• รับเพิ่ม บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท
(ส�ำหรับ Normal Bike)
บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท
(ส�ำหรับ Big Bike)

*เมือ่ สมัครพร้อมเอกสารครบและเมือ่ เป็นเลขทีส่ ญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว

ลงทุนหุ้น-กองทุน

สร้างเงินล้าน

ธนาคารกรุงไทย
KTAM Smart Trade

• รับฟรีกระเป๋าเป้อเนกประสงค์  
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

• รับฟรีกระเป๋าเดินทางพกพา
ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

• รับฟรีกระเป๋า G2000

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

กองทุนรวม

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.

• ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ *ผ่านช่องทาง K PLUS
และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest
ทุกๆ 50,000 บาท
• รับหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวม

ลงทุนกับกองทุนไฮไลต์ RMF จาก SCB
• พิเศษ! รับ Fund Back กองทุน SCBTMF สูงสุด 500 บาท*
เมื่อลงทุนในกองทุน RMF ที่ร่วมรายการ
ผ่าน SCB EASY App
• กองทุนขายดีจาก SCB
SCBRM4
• ลงทุนหุน้ ไทยพืน้ ฐานดี การันตีดว้ ย Morningstar 4 ดาว
• กองทุนดาวรุ่งตลาดเอเชีย
SCBRMVIET(A)
ลงทุนในหุ้นเวียดนามคุณภาพด้วยกลยุทธ์การจัดพอร์ต
แบบสมดุล ทั้งในหุ้นรายตัว ETF และ Active Fund

โปรโมชั่น

เงินฝาก
ดอกเบี้ยสูง

ธนาคารกรุงไทย
สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย
รับ 2 ต่อ

• ต่อที่ 1 ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร
• ต่อที่ 2 ส่วนลด ค่าธรรมเนียม (ปีแรก)

ให้บริการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด

รับฟรี  บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท
ในกองทุน KFCORE, KFGBRAND-A,
KFGBRAND-D, KT-Ashares-A

หลักทรัพย์
ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• รับฟรี KSS Hot & Cold Tumbler
เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
• รับเพิ่ม Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท
ส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 รายการ
ภายใน 30 วัน นับจากบัญชีได้รับการอนุมัติ

KMA - Krungsri Mobile App
• รับฟรี กระเป๋าผ้าลูกฟูก

สมัคร Krungsri Mobile App หรือ Krungsri Online
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ธนาคารออมสิน
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี
• อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี
• ดอกเบี้ยสูง ยิ่งฝากนานยิ่งคุ่ม
• จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• ไม่เสียภาษี
• รับดอกเบี้ยแบบ Step Up

• รับฟรี Top E- Voucher  มูลค่า 100 บาท

“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

ผู้เยี่ยมชมบูธท�ำแบบสอบถามตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
ก.ล.ต. และการลงทุน เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจาก
ส�ำนักงาน (เช่น แก้วน�้ำ กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้าร่ม ปากกา
ดินสอ และสมุดโน้ต เป็นต้น)

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม เพื่อนคู่คิด ทุกจังหวะการลงทุน
• รับ Travel Pouches Set 1 ชุด

เมือ่ ลงทุนกองทุน RMF/SSF และมียอดลงทุนรวมภายในงาน
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

บริการแนะน�ำเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์

• เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ภายในงาน
• และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชี
รับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)
• รับ Bualuang ECO Bag

ผ่อนทอง
ง่ายๆ

ผ่านไลน์

ธนาคารกรุงเทพ

บมจ.เอสจี แคปปิตอล

บัญชีเงินฝากประจ�ำ

Click 2 Gold ผ่อนทอง Aurora

• เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ดอกเบีย้ สูง รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
• พิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
หรือสินมัธยะทรัพย์ทวี -บัวหลวงคิดส์
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

• บริการใหม่จากซิงเกอร์ ที่จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของทอง
ได้ง่ายกว่าที่คิด
• ผ่อนทองสะดวก รับทองสบาย ผ่อนทองง่ายๆ
ผ่าน Line ซิงเกอร์
• ไม่ต้องมีเครดิต หรือบัตรผ่อนสินค้า
• ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน

สนับสนุนไดย

สัมมนา

By Money & Banking TV

ณ เวทีกิจกรรมกลาง ชั้น 3
เอ็มซีซีฮอลล เดอะมอลลโคราช

เสาร 6 ส.ค. 65 13.30 - 15.00 น.

“หนขาข�้น”

คัดเกรด

ฟ��นตัวเดน
Outperform ตลาด

อาทิตย 7 ส.ค. 65 13.30 - 15.00 น.

เทคนิค

สุเชษฐ สุขแท
รองกรรมการผูจัดการ
บร�ษัทหลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด

•
•
•
•

ประเมินปจจัย “เสี่ยง – เสร�ม” หุนไทย รอยตอไตรมาส 3 ไป 4
ชี้โอกาสกลับตัว Set หลังปจจัยลบรุมเรา
ธีมเดนหามพลาด แข็งแกรงกวาดัชนี
คัดเกรด “หุนขาข�้น” เขาพอรต

ราชันย ตันติจินดา
นักวางแผนการเง�น CFP

พ�ชิต ความรวย
ดวย “กองทุนรวม”

• ตรวจสอบคุณสมบัติฉบับ “นักลงทุนที่ดี” กอนเร�่มตนสรางพอรต
• กอนเร�่มตนลงทุน “กองทุนรวม” ตองรูอะไรบาง
• กองทุนรวม มีกี่ประเภท
• ว�ธีการสรางผลตอบแทนในแตละกองทุน
• ขอดี-ขอเสีย

• กระบวนการสรางความมั่งคั่งผานกองทุนรวม
(เทคนิคว�ธีในการบร�หารพอรต)

• ทำไมตองมี “กองทุนรวม” ในพอรต เพ�่อสรางความมั่งคั่ง

สามารถรับชม LIVE สดผานทาง
การเง�นธนาคาร, MONEY AND BANKING CHANNEL, MONEY EXPO
MONEY AND BANKING CHANNEL www.moneyexpoonline.com

5-7 ส.ค.
10.00 – 20.00 น.

เอ็มซีซี ฮอลล
เดอะมอลล โคราช

องคกรที่เขารวมงาน Money Expo Korat 2022
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท แรบบิท ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอสจ� แคปปตอล จำกัด (มหาชน)
กลุมบร�ษัทไอรา
บร�ษัท วันเพลส เอสเตท จำกัด
บร�ษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

