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

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารออมสิน

สินเชือ่ บ้านกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน และ
My Home My Cash

สินเชือ่ เคหะบ้านแลกเงิน

• สินเชือ่ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมือสอง
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

บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จ�ำกัด
IP Program Origin EEC

• โปรแกรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
จาก ORIGIN EEC
• รับผลตอบแทนนสูงสุด 5-9% ต่อปี
• นาน 20 ปี

• สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง
และสินเชื่อรับสร้างบ้าน 4.33%  
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ส�ำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ 3.99%
• รับกระบอกน�้ำร้อน-เย็น
เพียงท่านสมัครและยื่นเอกสารครบในงาน
Money Expo (สินเชื่อรีไฟแนนซ์,
สินเชื่อบ้าน บ้านมือสอง สินเชื่อรับสร้างบ้าน
และ My Home My Cash)

ธนาคารกสิกรไทย
Home Loan (สินเชือ่ บ้านกสิกรไทย)
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• กู้เต็ม 100%
• พร้อมรับกระเป๋าแคนวาสภายในงาน
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

NPA /บ้านมือสอง

คุณภาพดี-ท�ำเลเด่น
ลดสูงสุด 60%

• ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
• ผ่อนต�่ำแสนละ 399 บาท/เดือน
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบ้านบัวหลวง

• ดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อลงทะเบียน
จองสิทธิภายในงาน
• รับ เซ็ตกระดาษโน้ต Home Loan 1 ชุด
เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น
(pre-screen) ภายในงาน
• รับ กระเป๋าผ้า Home Loan 1 ใบ
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง
พร้อมยื่นเอกสารประกอบค�ำขอ
อย่างน้อย 3 รายการ ภายในงาน

ธนาคารกสิกรไทย

K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)

• Grand Sale บ้านมือสอง ลดสูงสุด 60%
• โอนไว รับเลย ฟรีโอนสูงสุด 300,000 บาท
• ค่าจดจ�ำนอง เหลือเพียง 0.01% (บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
• ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้ 110% กู้ ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน
• รับหมอนผ้าห่ม ตามเงื่อนไขที่กำ� หนด
• เสนอซื้อและวางเงินประกัน 1% อนุมัติขาย รับบัตรก�ำนัลสูงสุด 3,500 บาท

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

• ทรัพย์สนิ พร้อมขาย NPA ทัว่ ประเทศ กว่า 2,300 รายการ
มูลค่า 9,000 ล้านบาท
• ลดราคาขายสูงสุด 55%
• ค่าโอนกรรมสิทธิผ์ ซู้ อื้ จ่ายเพียง 1%
• ดอกเบีย้ สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ปีแรก 0.5%
• อัตราดอกเบีย้
• 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%

ท�ำเลดี ท�ำเลทอง ลดราคาพิเศษ
• รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และฟรี ค่าส�ำรวจและประเมินหลักประกัน
มูลค่า 3,210 บาท
ส�ำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อและผ่านการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น
เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย
• รับเพิ่ม Blue Bag 1 ใบ เมื่อจองซื้อทรัพย์สินพร้อมขายภายในงาน
* พิเศษ รับ Shopping Bag 1 ใบ
ทุกการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการภายในบูธธนาคาร
** รับเพิ่ม ร่ม 1 คัน
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง พร้อมยื่นเอกสารประกอบค�ำขอ
อย่างน้อย 3 รายการภายในงาน

ทรัพย์สินพร้อมขาย NPA

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

ซื้อประกันในงาน
รับโปรโมชั่นแรง
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย

ประกันชีวิต

บี ทูเกตเทอร์

ประกันภัย

เกนเฟิสต์

ประกันภัย PA สุขใจชัวร์

• ต่อที่ 1 : รับสิทธิผ่อนช�ำระ 0%*
• แบ่งจ่าย สูงสุด 0% 3 / 6 / 10เดือน
• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกประเภท
(ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ประเภท Single Premium
และ Unit Linked)
• ต่อที่ 2 : รับสิทธิสมัครบัตร SCB First /
SCB Prime นาน 3 ปี**เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ ใหม่ ค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก
• ต่อที่ 3 : สิทธิพเิ ศษส�ำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
รับคะแนนพิเศษสูงสุด 20,000 คะแนน***

บมจ.ไทยประกันชีวิต
• สิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าไทยประกันชีวติ 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

• สมัครประกันชีวิต ที่ร่วมรายการ
และช�ำระเบี้ยประกันปีแรกภายในงาน
• รับ บัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์
มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
• บริการประกันชีวิต โดย กรุงเทพประกันชีวิต
• สมัครประกันชีวติ ทีร่ ว่ มรายการ
และช�ำระเบีย้ ประกันปีแรกภายในงาน
• รับ บัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์
มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

พีเอเฟิสต์

• สมัครประกันวินาศภัย ที่ร่วมรายการ
และช�ำระเบี้ยประกันปีแรกภายในงาน
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท

บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล

ช้อป ปลอดภัย กับบัตรที่คุณคอนโทรลได้
• โปรแรงต่อเนื่อง รับส่วนลดมูลค่า
สูงสุด 1,990 บาท เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล
ผ่านโมบายล์แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
• ต่อที่ 1 รับส่วนลด Shopee มูลค่า 300 บาท
• ต่อที่ 2 รับของรางวัลทุกเดือน
เมือ่ ใช้จา่ ยผ่านบัตร ทัง้ ส่วนลด Grab และ Lazada
มูลค่ากว่า 1,690 บาท

ประกันวินาศภัย

• ประกันภัยครบวงจร เพื่อนที่จริงใจ
ดูแลทุกปัญหา
• รับ บัตรของขวัญ มูลค่าสูงสุด 500 บาท
• เมื่อสมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยปีแรก
ภายในงาน

กรุงไทย-แอกซ่า คาราวาน
ตรวจสุขภาพ ณ บูธ ธนาคารกรุงไทย
• ต่อที่ 1 รับเลยทันที กระเป๋า KTAXA
Green Shopping Bag กรมธรรม์รายสามัญ
ที่ปิดในงาน ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเบี้ย
1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์

รับฟรี บัตร Starbucks E- Coupon
มูลค่า 150 บาท

บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
ซัมซุงบ�ำนาญ A90/5 กรณีอายุ 30 ปี
•
•
•
•

ช�ำระเบี้ยระยะสั้น 5 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
รับบ�ำนาญ 12% การันตีเงินบ�ำนาญ 15 ปี
ใช้ลดหย่อนภาษี 300,000 บาท

สมาร์ทช้อย 95/10

• ช�ำระเบี้ย 10 ปี
• จ่ายเบี้ยต�่ำแต่ความคุ้มครองสูง
• ใช้ลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

ประกันสุขภาพ

• ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ชวั รี่ แคร์
• ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ LUXURY
สูงสุด 60 ล้านบาท

บมจ.เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต
ประกันออมทรัพย์
ผลตอบแทนอันดับ 1

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
โปรโมชั่นพิเศษ

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

• ต่อที่ 2 เมื่อกรมธรรม์อนุมัติรับทันที
- กระเป๋าเดินทางสะพายข้าง เบี้ยประกัน
รับรวมรายปี 20,000-99,999 บาท
- กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว เบี้ยประกันรับรวม
รายปี 100,000-999,999 บาท
- เครื่องพ่นไอน�้ำ เบี้ยประกันรับรวม
รายปี 1,000,000 บาท

• ลดเบี้ยจัดหนัก 13%
• ไม่ลดทุนประกัน
• ได้ทั้งออมทรัพย์ ได้ทั้งประกันชีวิต
• แถมยังลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง
100,000 บาท

กู้สินเชื่อบุคคล
ได้เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมัติไว

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

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

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

• 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

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.

• จ่ายหนี้ครบ จบในที่เดียว
• ดอกเบี้ยต�่ำสุด 9.99% ต่อปี

สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash

• พิเศษ สมัครวันนีร้ บั ดอกเบีย้ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
• รับฟรี! หมอนผ้าห่ม/หมอนสอดมือ
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียน
Speedy Cash หรือสินเชือ่ ส่วนบุคคล Speedy Loan

บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล
บัตรกดเงินสด A money

• ต่อที่ 1 รับทันที
• บัตรโลตัส 100 บาท
(ส�ำหรับผู้มีฐานเงินเดือน 5,000 -17,999 บาท)
• บัตรโลตัส 200 บาท
(ส�ำหรับผู้มีฐานเงินเดือน 18,000 บาท)
เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบ
• ต่อที่ 2 รับเพิ่ม
• กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 18 นิ้ว
เมือ่ เบิกถอนเงินสดในวันแรกตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป

• ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี
• *ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เริ่มต้น MRR +0.25% ต่อปี
• วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
• ไม่ต้องมีเงินเดือนผานกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้
• ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี
• *ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เริ่มต้น MRR +0.25% ต่อปี
• วงเงินสูงสุด 15 เท่า
• คิดดอกเบี้ยตามจ�ำนวนที่ใช้จริง

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

บมจ.ไอร่า ลิสซิ่ง
สินเชื่อบุคคล
• สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน
• ผ่อนช�ำระด้วยเงื่อนไขดอกเบี้ยสุดพิเศษ
ตลอดอายุสัญญา
• ผ่อนยาวได้นาน 84 งวด
• ไม่ต้องมีผู้ค�้ำประกัน (กรณีผ่อนไม่เกิน 60 เดือน)

ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

“ 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 หน้า บัตร (Platinum, Titanium, JCB, The Passion
• รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point 3,000 คะแนน
มียอดการใช้จ่ายสะสมตามยอดที่กำ� หนด

สมัครบัตรเครดิต
KBank - Shopee Credit Card

• วันนี้ -31 ธ.ค. 65 รับคะแนนสะสม  
• รับ SHOPEE CODES รวมมูลค่าสูงสุด
3,000 บาท*
• เฉพาะผูถ้ อื บัตร ใหม่ทสี่ มัครบัตรเครดิตกสิกรไทย -ช้อปปี้
และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
• พิเศษ! รับเพิ่ม 200 SHOPEE COINS**
• เฉพาะผู้ถือบัตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติบัตร ระหว่างวันที่
22 ส.ค. 65 –30 ก.ย. 65 และใช้จ่ายผ่านบัตร
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดที่ SHOPEE 1 ครัง้ ภายใน 30 วัน
**จ�ำกัด SHOPEE COINS สูงสุด
ไม่เกิน 200 COINS/ท่าน/ตลอดรายการ

K PLUS
(ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)

• K PLUS “หน้าแรก” โฉมใหม่ ใช้งานสะดวกขึ้น
เลือกปรับเปลี่ยนจัดล�ำดับเมนูในหน้าแรกได้ตามใจ
พร้อมเมนูใหม่ “ ธุรกรรมด่วน” ที่ช่วยให้เข้าถึง
การท�ำธุรกรรมส�ำคัญได้อย่างรวดเร็ว
• ช�ำระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่ายด้วย
คะแนนได้ทุกรายการ ทุกธนาคารที่รองรับ
เฉพาะร้านค้า K PLUS Shop สามารถใช้คะแนน
สะสม K Point จ่ายแทนเงินสดได้

LINE BK

• โอนเงินได้ใน LINE สะดวก รวดเร็ว ไม่มรี ายได้ ประจ�ำ 
เพียงมีรายได้ขั้นต�่ำ 5,000 บาทต่อเดือน
(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัท
ก�ำหนด) และรู้ผลอนุมัติไว

ลงทุนหุ้น-กองทุน
สร้างเงินล้าน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ

KTAM Smart Trade

กองทุนรวม เพื่อนคู่คิด ทุกจังหวะการลงทุน

• รับฟรีกระเป๋าเป้อเนกประสงค์

• รับ Travel Pouches Set 1 ชุด

ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป

เมื่อลงทุนกองทุน RMF/SSF และมียอดลงทุนรวม
ภายในงาน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

• รับฟรีกระเป๋าเดินทางพกพา
ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป

บริการแนะน�ำเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์

• รับฟรีกระเป๋า G2000

เปิดบัญชี ซื้อ-ขาย หลักทรัพย์
• รับฟรี Tops E- Voucher มูลค่า 100 บาท

2%

ธนาคารกรุงไทย

2 ปีแรก

บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่ง

สินเชื่อ SME Smart Shop

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

• ไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน
• วงเงินสูงสุดหลักล้าน

• เปลีย่ นใบแจ้งหนีเ้ ป็นเงินสด (รับซือ้ สูงสุด 90%)
• เพิม่ เงินทุนหมุนเวียนในบริษทั
• ไม่ตอ้ งใช้หลักประกัน
• ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดหาวงเงิน

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ
• ดอกเบีย้ 2% ต่อปี 2 ปีแรก
• ผ่อนนาน 10 ปี

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

• รับหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท
( สูงสุด 2000 บาท  / ท่าน ) ภายในงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวม
• มือใหม่ ก็เริ่มลงทุนได้
รับ Fund Back สูงสุด 2,000 บาท
• เมื่อเปิดบัญชี และลงทุนครั้งแรกในกองทุน
ที่ร่วมรายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�ำหนด

รับ Bualuang ECO Bag

กู้เอสเอ็
ม
อี
รับธุรกิจฟื้น

พิเศษ

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

• เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์
บัวหลวง ภายในงาน และใช้บัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS)

ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
* เมื่อลงทุนภายในงาน

ดอกเบี้ย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)
• ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชือ่ ภายในงาน
รับ สมุดโน๊ต A5, ช้อนส้อมรักษ์โลก,
แก้วมัคมีหู ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด

บมจ. ไอร่า ลิสซิ่ง
ให้บริการในรูปแบบนิตบิ คุ คล และบุคคลธรรมดา

สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)
“ ทรัพย์สนิ ทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้วไม่วา่ จะเป็น
เครือ่ งจักร  รถบรรทุก ฯลฯ สามารถน�ำทรัพย์สนิ เหล่า
นัน้ มาท�ำวงเงินเช่าซือ้ หรือลีสซิง่ กับ บ.ไอร่า ลีสซิง่ ได้
ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ของท่านได้รบั เงินทุนหมุนเวียนไปเพิม่
สภาพคล่องในการขยายธุรกิจต่อไป ”

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease)
โดยมีให้บริการเช่าทัง้ ในลักษณะสัญญาเช่าระยะสัน้
และสัญญาเช่าระยะยาว

บริการดิจิทัล
ทุกที่ 24 ชั่วโมง
โมบายล์แบงกิ้ง

ธนาคารกรุงเทพ

• สะดวกทุกที่ ใช้ง่าย เข้าใจคุณมากกว่าเดิม

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช • รับ กระเป๋า Be Mobile พร้อมหน้ากากผ้า 1 ชุด
• ทั้งให้ทั้งรับ จัดให้ในบัตรเดียว
• พิเศษ สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในงาน
• รับ ECO Bottle 1 ใบ
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และ
ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท/ปี

เมื่อสมัครโมบายล์แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
ครั้งแรกภายในงาน

BeMerchant NextGen

• แอปรับช�ำระสินค้า/บริการด้วย QR Code
• สมัครแอปพลิเคชั่น BeMerchant NextGen
และลงทะเบียนส�ำเร็จภายในงาน
รับ กระเป๋าสุดคูล 1 ใบ (1 ใบ/ร้านค้า)

ธนาคารกรุงไทย
สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย
รับ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร
ต่อที่ 2 ส่วนลด ค่าธรรมเนียม (ปีแรก)

สินเชื่อรถยนต์

เงิ
น
ฝาก
Step
Up
รถคือเงิน
ดอกเบี้ยสูงสุด 5%
ดอกเบี้ยเริ่มต้น

3.75%

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

ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
เมือ่ สมัครสินเชือ่ รถช่วยได้ รับทันทีของพรีเมีย่ ม 1 ชิน้
(จ�ำกัดสิทธิ์ รับ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกรุงเทพ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5

บัญชีเงินฝากประจ�ำ

• 0.50% ต่อปี
• เทียบเท่าเงินฝากประจ�ำ 0.58% ต่อปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10

• 0.60% ต่อปี
• เทียบเท่าเงินฝากประจ�ำ 0.70% ต่อปี

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี
• Step Up สูงสุด 5%
• นาน 2.5 ปี
• จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
• ไม่เสียภาษี

• เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ดอกเบี้ยสูง
รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
• พิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี  
หรือสินมัธยะทรัพย์ทวี -บัวหลวงคิดส์
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปภายในงาน
• รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ

2-4 ก.ย.65

10.00 – 20.00 น.

ลานกิจกรรม ชั้น 1
เซ็นทรัล ระยอง

องคกรที่เขารวมงาน Money Expo Rayong 2022
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท แรบบิท ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุมบร�ษัท ไอรา
บร�ษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
บร�ษัท ออร�จ�น อีอีซี จำกัด

