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สินเช่ือบ้านกรงุไทย 
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	100%
•	ระยะเวลากู้สูงสดุ	40	ปี
•	ฟรคี่าธรรมเนยีมยื่นกู้

กู้รวมหน้ีกับสินเช่ือบ้านให้เงนิ
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4.72%	ต่อปี
•	วงเงนิสูงสดุ	20	ล้านบาท
•	กู้สูงสดุ	30	ปี

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านบัวหลวง 
•	ดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อลงทะเบยีน 
จองสทิธภิายในงาน
•	รบั	เซต็กระดาษโน้ต	Home	Loan	1	ชดุ	
เมื่อผ่านการพจิารณาสนิเชื่อบ้านเบื้องต้น	 
(pre-screen)	ภายในงาน
•	รบั	กระเป๋าผ้า	Home	Loan	1	ใบ	
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้านบวัหลวง 
พร้อมยื่นเอกสารประกอบค�าขอ 
อย่างน้อย	3	รายการ	ภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชือ่เคหะบ้านแลกเงนิ 
•	อตัราดอกเบี้	3%	ต่อปี
•	สูงสดุ10	ล้านบาท
•	เดอืนที่	1-6	ผ่อนต�่าแสนละ	399	บาท/เดอืน

ธนาคารออมสินธนาคารกสิกรไทย
Home Loan (สินเชือ่บ้านกสิกรไทย)
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	
•	กู้เตม็	100%
•	พร้อมรบักระเป๋าแคนวาสภายในงาน	 
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชือ่บ้านกรงุศรี
•	ดอกเบี้ย	0.99%	ต่อปี	
•	ระยะเวลา	1	ปี
•	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนั	50%*
•	อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี**
รบัฟร	ีหมอนรองคออุ่นรกั	
เมื่อสมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	
รบัเพิ่ม
ต่อที่	1	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาท 
ขึ้นไป	รบั	กระเป๋าเดนิทาง	Bear	Friends	24”	
ต่อที่	2	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาท 
ขึ้นไปและซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ	 
(MRTA/MLTA)
ตามเงื่อนไข**	รบั	บตัรก�านลัเซน็ทรลั	 
มูลค่า	3,000	บาท

สินเชื่อบ้าน 
•	ซื้อ	ปลูกสร้าง	ต่อเตมิ	ซ่อมแซม	ไถ่ถอนจ�านอง
จากสถาบนัการเงนิอื่น	และกู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง	 
ต่อเตมิ	ขยาย	และซ่อมแซมอาคาร	โดยหลกั
ประกนัในการยื่นกู้ต้องอยู่ในพื้นที่จงัหวดัอดุรธานี	
เลย	หนองบวัล�าภู	หนองคาย	สกลนคร	กาฬสนิธุ์	
มกุดาหาร	นครพนม	บงึกาฬ	ขอนแก่น	 
มหาสารคาม	และร้อยเอด็
•	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
	 -	กรณลีูกค้ารายย่อย	อตัราดอกเบี้ย	 
MRR-	0.50%	ต่อปี
		(ปัจจบุนัอตัราดอกเบี้ย	MRR	ธอส.	 
เท่ากบั	6.150%	ต่อปี)
•	ส�าหรบัลูกค้าที่จองสทิธิ์อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	 
ในวนัที่	30	ก.ย.-1	ต.ค.65	และภายในวนัที่	2	ต.ค.
65	ก่อนเวลา	12.00	น.	สามารถลุ้น	Golden	
Minute	 
จองสทิธิ์สนิเชื่อบ้านอตัราดอกเบี้ยพเิศษผ่าน	
Application	:	GHB	ALL	ในวนัอาทติย์ที่	2	ต.ค.65	
เวลา	15.00-15.15	น.	(วงเงนิจ�ากดั)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้าน และ 
My Home My Cash
•	สนิเชื่อบ้าน	บ้านมอืสอง	 
และสนิเชื่อรบัสร้างบ้าน	4.33%		
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	 
ส�าหรบัสนิเชื่อรไีฟแนนซ์	3.75%
• รับฟร	ีกระบอกน�้าร้อน-เยน็	 
เพยีงท่านสมคัรและยื่นเอกสารครบในงาน 
Money	Expo	(สนิเชื่อรไีฟแนนซ์,	 
สนิเชื่อบ้าน	บ้านมอืสอง	สนิเชื่อรบัสร้างบ้าน 
และ	My	Home	My	Cash)	

ธนาคารไทยพาณิชย์

กู้บ้านครบวงจร ที่นี่ที่เดียว
ซื้อ-สร้าง-ซ่อม-รีไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยต่ำาสุด 0.99% นาน 1 ปี

ธนาคารกสกิรไทย
K-Property (ทรพัย์สินรอการขายกสกิรไทย) 
• GRAND SALE บ้านมือสอง ลดสูงสุด 60%
• โอนไว รบัเลย ฟรโีอนสูงสุด 300,000 บาท
• ค่าจดจ�านอง เหลือเพยีง 0.01% (บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
• ดอกเบ้ีย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้ 110% กู้ไม่ผ่านยินดีคนืเงนิ
รบัฟร!ี หมอนผ้าห่ม ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด เม่ือเสนอซือ้และ 
วางเงนิประกัน 1% อนุมัตขิาย รบับัตรก�านัลสูงสดุ 3,500 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านมือสอง หรอื ทรพัย์ NPA คณุภาพดที�าเลเด่น
ในจงัหวดัอดุรธานแีละจงัหวดัใกล้เคยีง  
กว่า 500 รายการ มาจ�าหน่ายด้วย
• ส่วนลดพิเศษสูงสุด 40% 
• อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 
• นานสูงสุดถึง 24 เดือน 
• โดยลูกค้าสามารถเลือกชมบ้านมือสองของธนาคารและจอง
ซื้อทรัพย์ ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA

ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวงทรพัย์สินพร้อมขาย
ท�าเลด ีท�าเลทอง ลดราคาพเิศษ
• รบั อตัราดอกเบ้ียพเิศษ และฟร ีค่าส�ารวจและประเมิน
หลักประกนั มูลค่า 3,210 บาท
ส�าหรบัลูกค้าท่ีลงทะเบียนขอสินเชือ่และผ่านการ
พจิารณาสินเชือ่เบ้ืองต้น เพือ่ซือ้ทรพัย์สินพร้อมขาย
• รบัเพิม่ Blue Bag 1 ใบ เม่ือจองซือ้ทรพัย์สินพร้อม
ขายภายในงาน

ธนาคารกรุงไทย
สินเชือ่บ้านกรงุไทย 
• ดอกเบ้ียต�า่ • อนุมัตไิว • วงเงนิกู้ 100%
• ระยะเวลากูสู้งสุด 40ปี  • ฟร!ี ค่าธรรมเนียมยืน่กู้
ทรพัย์สินพร้อมขาย NPA 
• ฟรค่ีาธรรมเนียมการประเมนิราคาหลักทรพัย์อตัราดอกเบ้ีย
• แบบท่ี 1 ท�า MRTA หรอื GLT SP (เต็มวงเงนิ) ปีท่ี 1=0.5% ปี
ท่ี 2-3 = MRR-2.55% หลังจากน้ัน MRR-2.00%
• แบบท่ี 2 ไม่ท�าประกนั ปีที ่1= 1% ปีท่ี 2-3 = MRR-2.55% 
หลังจากนัน้  MRR-2.00%

NPA / บ้านมือสอง60% ลดสงูสดุ คณุภาพดี-ท�าเลเด่น



ซื้อประกันชีวิตรับเงินบ�ำนำญ 12 % 

ประกันภัย  

สมคัรและช�าระค่าเบี้ยประกนัชวีติแบบรายปี 
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	 
และ/หรอื	บมจ.ไทยประกนัชวีติ*
รับฟรี*    ช�ำระเบี้ย

กระเป๋ำ Tote   50,000-99,999 บำท 

กระเป๋ำเดนิทำง 20”  100,000-499,999 บำท 

กระเป๋ำเดินทำง 26”  500,000 บำทขึ้นไป 
• รับเพิ่ม Power Bank 
เมื่อช�าระเบี้ยประกนั	18/8(+),	20/5(+),	 
20/10(+),	85/5,	90/7
• รับฟรี กระเป๋ำช้อปปิ้งสีด�ำ

เมื่อช�าระเบี้ยประกนัภยัส�าเรจ็รปู	 
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัภยั	 
1,499	บาทขึ้นไป	
โปรโมชั่นพิเศษ 
• รับเพิ่ม	ทองค�ามูลค่า	50,000	บาท	1	รางวลั	
(รวม	3	วนั	=	3	รางวลั)
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติ
สูงสดุในแต่ละวนั	(1,000,000	บาทขึ้นไป	 
ต่อกรมธรรม์)	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลดหย่อนภำษี 300,000 บำท

ประกันชีวิต
• ต่อที่ 1	:	รบัสทิธผิ่อนช�าระ	0%*
•	นานสูงสดุ	10เดอืน
•	ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติทกุประเภท	
(ยกเว้น	ผลติภณัฑ์ประเภท	Single	Premium	 
และ	Unit	Linked)
• ต่อที่ 2	:	รบัสทิธสิมคัรบตัร	SCB	First	/	 
SCB	Prime	นาน	3	ปี**เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ 
ประกนัชวีติใหม่	ค่าเบี้ยประกนัภยัปีแรก	 
แบบรายปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บี ทูเกตเทอร์  
•	สมคัรประกนัชวีติ	ที่ร่วมรายการ	 
และช�าระเบี้ยประกนัปีแรกภายในงาน
•	รบั	บตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	 
มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท
เกนเฟิสต์ 
•	สมคัรประกนัชวีติ	ที่ร่วมรายการ	 
และช�าระเบี้ยประกนัปีแรกภายในงาน
•	รบั	บตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	 
มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท
พีเอเฟิสต์  
•	สมคัรประกนัวนิาศภยั	ที่ร่วมรายการ	 
และช�าระเบี้ยประกนัปีแรกภายในงาน
•	รบั	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	500	บาท
บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล 
ช้อป	ปลอดภยั	กบับตัรที่คณุคอนโทรลได้
•	โปรแรงต่อเนื่อง	รบัส่วนลดมูลค่า 
สูงสดุ	1,690	บาท	เมื่อสมคัรบตัรบเีฟิสต์	ดจิทิลั	
ผ่านโมบายล์แบงกิ้ง	จากธนาคารกรงุเทพ
•	ต่อที่	1	รบัส่วนลด	Shopee	มูลค่า	300	บาท
ประกันวินาศภัย 
•	ประกนัภยัครบวงจร	เพื่อนที่จรงิใจ	ดแูลทกุปัญหา
•	รบั	บตัรของขวญั	มูลค่าสูงสดุ	500	บาท
•	 เมื่อสมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัปีแรก 
ภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ
• สิทธิพิเศษ 
ส�าหรบัลูกค้าไทยประกนัชวีติ	 
รบัฟร	ีบตัรสมาชกิ	M	Generation	 
และของที่ระลกึจากไทยประกนัชวีติ

รับฟรี Auntie Anne’s Premium Stix 
•	ส�าหรบัลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบยีน	 
แอปพลเิคชั่น	ไทยประกนัชวีติ	(ครั้งแรก)

ไทยประกันชีวิต INFINITE
•	สทิธพิเิศษส�าหรบัสมาชกิ	เพยีงแสดง	 
Virtual	Card	สมาชกิไทยประกนัชวีติ	INFINITE	
•	รบัฟรี	บตัร	Starbucks	มูลค่า	100	บาท

บมจ.ไทยประกันชีวิต

ประกันภัย  
รบัทนัท	ีสายรดัข้อมอือจัฉรยิะ	Mi	Band	3	 
เมื่อซื้อผลติภณัฑ์	ประกนัวนิาศภยั	ของ	 
บมจ.ทพิยประกนัภยั	ตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป
ประกันภัย PA สุขใจชัวร์
รบัฟร	ีบตัร	Starbucks	E-	Coupon	มูลค่า	150	บาท
iHealthy Ultra
สทิธพิเิศษ	
•	ต่อที่	1	รบัทนัท	ีSport	Bag	ส�าหรบัลูกค้า 
ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่แนบสญัญาเพิ่มเตมิ	
•	 ต่อที่	2	รบั	Tesco	Lotus	Gift	Card	 
มูลค่า	500-3,000	บาท	ตามยอดเบี้ย 
ช�าระประกนัภยัที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงไทย 
ซัมซุงบ�านาญ A90/5 
กรณีอายุ 30 ปี
•	ช�าระเบี้ยระยะสั้น	5	ปี	
•	คุ้มครองถงึอายุ	90	ปี	
•	รบับ�านาญ	12%	การนัตเีงนิบ�านาญ	15	ปี
•	ใช้ลดหย่อนภาษี	300,000	บาท
สมาร์ทช้อย 95/10 
•	ช�าระเบี้ย	10	ปี	
•	จ่ายเบี้ยต�่าแต่ความคุ้มครองสูง
•	ใช้ลดหย่อนภาษี	100,000	บาท
ประกันสุขภาพ
•	ตลอดชพี	99/20	ลกัซ์ชวัรี่	แคร์
•	ประกนัสขุภาพเหมาจ่ายแบบ	LUXURY	 
สูงสดุ	60	ล้านบาท

บมจ.ซัมซุง ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย)

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า  
ประกันชีวิต
โปรโมชั่นพิเศษ  
กรงุไทย-แอกซ่า	คาราวาน 
ตรวจสขุภาพ	ณ	บูธ	ธนาคารกรงุไทย
• ต่อที่ 1	รบัเลยทนัท	ีกระเป๋า	KTAXA	 
Green	Shopping	Bag	กรมธรรม์รายสามญั 
ที่ปิดในงาน	ไม่จ�ากดัจ�านวนเบี้ย	 
1	ใบ	ต่อ	1	กรมธรรม์
• ต่อที่ 2	เมื่อกรมธรรม์อนมุตัริบัทนัที	
-	กระเป๋ำเดินทำงสะพำยข้ำง  
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี	20,000-99,999	บาท	
-	กระเป๋ำล้อลำก 20 นิ้ว  
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี	100,000-999,999	บาท
-	เครื่องพ่นไอน�้ำ  
เบี้ยประกนัรบัรวมรายปี	1,000,000	บาท



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กองทุนรวม
ให้บริการโดย บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรงุศร ีจ�ากัด
•	 รับฟร ีบัตรก�านัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท
 เมือ่มยีอดเงนิลงทนุสทุธิทกุๆ 50,000 บาท ในกองทนุ 
KFCORE, KFGBRAND-A, KFGBRAND-D, KT-Ashares-A

หลักทรัพย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
•	 รับฟร ีKSS Hot & Cold Tumbler
 เมือ่เปิดบญัชซีือ้ขายหลักทรพัย์ หรือบญัชซ้ืีอขาย 
 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน 
•	 รับเพิ่ม Shopee e-Voucher มูลค่า 100 บาท
 

ธนาคารกสิกรไทย
K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ *ผ่านช่องทาง K PLUS  
 และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest  
 ทุกๆ 50,000 บาท 
• รับหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท 

ลงทุนหุ้น-กองทุนสร้างเงินล้าน

กู้เอสเอ็มอีรับธุรกิจฟื้น
ดอกเบี้ยพิเศษ 2% 2 ปีแรก

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม เพื่อนคู่คิด ทุกจังหวะการลงทุน
ลงทุนกองทุน RMF/SSF และมียอดลงทุนรวมภายในงาน 
•	 รับ	Gadget Bag 1 ใบ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป 
•	 รับ หมอนรองคอ 1 ใบ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 

บริการแนะน�าเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ 
• เปิดบัญชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ กบั บมจ.หลกัทรัพย์ บวัหลวง  
 ภายในงาน
• และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ  
 เพือ่เป็นบญัชรีบั-จ่ายค่าซือ้ขายหลกัทรพัย์อัตโนมติั (ATS)
•	 รับ Bualuang ECO Bag

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวม
• สายไหนที่ใช่คุณ กับกองทุน RMF/SSF จาก SCB
• สายฮิต เฮตามเพื่อน กองทุนด ี
 การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 ของ SCB* 
• ลงทุนสะดวกง่าย ผ่าน SCB EASY App

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

“สินเชื่อ 3D”
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี 
• วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท 
• ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี 
• ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอ ี
เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น เช่น รับรีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจ 
ทุกประเภท หรือน�าเครื่องจักรมาเป็นหลักประกันร่วมได้  
ผ่อนปรนเงื่อนไขประวัติการช�าระหนี้ เป็นต้น 

“สินเชื่อ SMEs Re-Start” 
• กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล 
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี 
• วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท 
• ผ่อนนานสูงสุด 12 ปี

โครงการ “SME D Coach”   
•	พิเศษ! รับทันที “STARBUCKS CARD”  
 มูลค่า 200 บาท (จ�านวนจ�ากัด) 
 เมื่อยื่นขอสินเชื่อภายในงาน พร้อมเอกสารเบื้องต้น  
 หรือลงทะเบียนรับค�าปรึกษาแนะน�าสินเชื่อ  
	 รับ Gift Set “SME D Gift ดูแลด้วยใจ”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สนิเช่ือกรุงศรี SME  
เพือ่ลูกค้าธรุกจิรายย่อย
รับฟร ีบัตรก�านัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท
เมื่อสมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน

ธนาคารกรุงไทย 
สินเชื่อ SME Smart Shop 
• ไม่ต้องใช้หลักประกัน วงเงินสูงสุดหลักล้าน

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

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน  
รับสมุดโน๊ต A5, ช้อนส้อมรักษ์โลก,  
แก้วมัคมีหู ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

 ธนาคารออมสิน
บัตรเดบิต/เอทีเอ็ม
• ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย 0.82 บาท
• ชดเชยรายได้ 200 บาท/วัน
• ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง
• คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Krungsri Simple
รับฟร ีหน้ากากผ้ากันน�้า 

Krungsri GIFT
แลกของก�านัลพิเศษภายในงาน
	 1	กิฟต์	แลกรับกระเป๋าช้อปปิ้ง		
	 2	กิฟต์	หน้ากากผ้ากันน�้า		

Kept by Krungsri  แอปเก็บเงินแนวใหม่ 
•	 รับฟร ีกระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป   
 เมือ่สมัคร Kept พร้อมโอนเงนิเข้าขัน้ต�า่ 1,500 บาท  
• หรอื รับฟร ีร่ม Kept          
 เมื่อสมัคร Kept พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่า 4,900 บาท   
•	 รับเพิ่ม Kept Mask

 ธนาคารกรุงเทพ
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพเีอน็ แรบบิท ศริิราช  
• ทั้งให้ทั้งรับ จัดให้ในบัตรเดียว 
• พิเศษ สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท  
 พร้อมช�าระค่าธรรมเนียม ภายในงาน 
•	 รับ	ECO	Bottle	1	ใบ	
• หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท  
 และค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท/ปี

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

 ธนาคารกสิกรไทย 
K PLUS
ช�าระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่ายด้วยคะแนนได้
ทกุรายการ ทุกธนาคารทีร่องรบั เฉพาะร้านค้า K PLUS 
Shop สามารถใช้คะแนนสะสม K Point จ่ายแทนเงินสดได้

บริการดิจิทัล
ทุกที ่24 ชั่วโมง

ธนาคารกรุงไทย
KTAM Smart Trade 
• รบัฟรกีระเป๋าเป้อเนกประสงค์ ตัง้แต่ 600,000 บาท ข้ึนไป 
• รับฟรีกระเป๋าเดินทางพกพา ตั้งแต่ 400,000 บาท ขึ้นไป 
• รับฟรีกระเป๋า G2000 ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป 



ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 
เงินฝาก Extra Bonus 56 
•	รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี

• ไม่เสียภาษี

เงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ทวีโชค / 
A-Saving / Senior-Saving /  
ออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากประจ�า 
ปลอดภาษี 24 เดือน 
รับสิทธิ์เล่นเกมรับของที่ระลึก 

•	รับฟรี	แก้วก็บความเย็น 56 ปี และเสื้อ กอช. 

• เมื่อสมัคร กอช.ภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ
บัญชีเงินฝาก
	 รับ	Shopping Bag 1 ใบ 

 เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก e-Savings  

 พร้อมสมัครโมบายล์แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ  

 หรือ เปิดบัญชีเงินฝาก สินมัธยะทรัพย์ทวี  

 ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน 

เงินฝาก Step Up
ดอกเบี้ยสูง 10.56 %

ปลอด
ภาษี

ธนาคารออมสิน
สลากออมสิน
รับ		 ฝากสลากออมสิน
กระปุกน้องออมสิน 1,000 บาท
กระเป๋า GSB Music 1,0000 บาท ขึ้นไป
กระเป๋า GSB Summer Bag 50,000 บาท ขึ้นไป
ร่มน้องออมสิน 100,000 บาท ขึ้นไป
กระเป๋า GSB Social Bag 500,000 บาท ขึ้นไป
ก�าไลเสริมมงคล 1,000,000 บาท ขึ้นไป
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 5,000,000 บาท ขึ้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เงินฝาก 
สลากออมทรัพย์	ธอส.	ชุดขาลเพิ่มพูน	
 หน่วยละ 1,000 บาท 
 อายุสลาก : 3 ปี
 ผลตอบแทนหน้าสลาก : 0.30% ต่อปี (เมื่อฝากครบ
ก�าหนด) และมโีอกาสรบัผลตอบแทนผนัแปร 0.70% ต่อปี 
รวมรบัผลตอบแทนสงูสดุ 1% ต่อปี โดยเง่ือนไขเป็นไปตาม
ที่ธนาคารก�าหนด
 รางวัลสูงสุด	:	รางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท  
 จ�านวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด ต่อเงิน ต่อทอง 
 หน่วยละ 10,000 บาท 

	 อายุสลาก : 3 ปี

 ผลตอบแทนหน้าสลาก : 0.50% ต่อปี (เมือ่ฝากครบก�าหนด) 

 รางวัลสูงสุด	: รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท  

 จ�านวน 1 รางวัล/หมวด

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด เกล็ดดาว
 หน่วยละ 5,000 บาท 

 อายุสลาก	: 2 ปี

 ผลตอบแทนหน้าสลาก : 0.40% ต่อปี  

 (เมื่อฝากครบก�าหนด) 

 รางวัลสูงสุด	: รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท  

 จ�านวน 1 รางวัล/หมวด 

	 ระยะเวลา	: จองสิทธิ์  

 ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2565

   ซื้อสลากออมทรัพย์วันที ่30 ก.ย.-9 ต.ค.2565 

 พเิศษ!! ดอกเบีย้และเงินรางวลัจากสลากออมทรพัย์ ธอส.  

จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 รับทันที	กระเป๋าพับอเนกประสงค์  

*** ส�าหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.  

ชุดเกล็ดดาว/ชุดต่อเงิน ต่อทอง /ชุดขาลเพิ่มพูน 

 และซื้อสลากออมทรัพย์ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

สินเชื่อรถช่วยได้
ต้องการเงินสดเปลี่ยนรถเป็นเงิน รู้ผลอนุมัติไว

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรี ออโต้
ให้บริการสินเชื่อบิ๊ก ไบค์  

โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ ไซค์
เช็กวงเงินและดอกเบี้ย รับทันที กระเป๋าผ้า Canvas 

เมื่อสมัครพร้อมเอกสารครบภายใน 17 ต.ค. 65

•	 รับฟรี	ร่มยาว กรุงศรีมอเตอร์ไซค์ 

 และเม่ือเป็นเลขท่ีสญัญาเรยีบร้อยแล้วภายใน 31 ต.ค. 65 

•	 รับเพิ่ม	บัตรก�านัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท  

 (ส�าหรับ Normal Bike) 

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

คาร์ ฟอร์ แคช 
• เช็กวงเงินและดอกเบี้ย รับทันที ถุงช้อปปิ้งลายจุด  
 (เฉพาะผู้มีรถยนต์เท่านั้น)
 เมือ่สมัครภายในงานและส่งเอกสารครบภายใน 17 ต.ค. 65
 รับฟรี	ผ้าห่มม้วนแมวกวัก 
 เมือ่ได้รบัอนมุตัแิละเป็นเลขทีส่ญัญา ภายใน 31 ต.ค. 65 
 รับเพิ่ม	กระเป๋าเดินทาง พรีเมี่ยมทูโทน 

รถบ้าน
• เมือ่สมัครภายในงานและส่งเอกสารครบภายใน 17 ต.ค. 65
	 รับฟร ีหมอนหัวใจ 
• และเม่ือเป็นเลขท่ีสญัญาเรยีบร้อยแล้วภายใน 31 ต.ค. 65 
	 รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง

 ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อรถยนต์ 
• เพียงท่านสมัครสินเชื่อรถยนต์ New Car, Used Car  
 หรือสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash  
 พร้อมยื่นเอกสารครบภายในงาน Money Expo 
 รับทันที	หมอนรองคอพร้อมฮู้ดน่ารัก  
 สงวนสทิธิ ์1 ท่าน/ สทิธิเ์ท่านัน้ (จ�านวน 50 ท่านแรกต่อวัน) 

 ธนาคารกสิกรไทย
KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
• เมือ่สมัครสนิเช่ือรถช่วยได้ รบัทนัทขีองพรเีมีย่ม 1 ช้ิน 
 (จ�ากัดสิทธิ์ รับ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
•	 รับฟรี	กระเป๋า P Loan Big

 สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน 

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
•	 รับฟรี	10,000 คะแนน

 สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ 50,000 บาทข้ึนไป  

 ภายใน 30 วัน นับจากบัตรได้รับอนุมัติ 

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว / บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า 
แพลทินัม / บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม / 
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม
•	 รับฟรี	กระเป๋า Beverly Hills Polo Club Luggage  

 ขนาด 20’’ มูลค่า 5,990 บาท 

 สมัครและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักครบ 20,000 บาท 

 ขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับจากบัตรได้รับอนุมัติ

บัตรเครดิต โลตัส
•	 รบัฟร	ีเครื่องฟอกอากาศ OXYGEN รุ่น IM-003

 เมื่อสมัคร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 6,000 บาทขึ้นไป  

 ภายใน 45 วัน นับจากบัตรได้รับการอนุมัติ

ธนาคารกรุงไทย 
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
• สินเชื่อเงินสดวงเงินสูงสุด ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ  

 ไม่ต้องค�้าประกัน 

• ให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

• ผ่อนนานสูงสุด นาน 60 เดือน

• ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ 

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อสมาชิก กบข.
• ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี

• *ปีท่ี 1 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัเริม่ต้น MRR +0.25% ต่อปี

• วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท

• ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข.
• ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 6.47% ต่อปี

• *ปีท่ี 1 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัเริม่ต้น MRR +0.25% ต่อปี

• วงเงินสูงสุด 15 เท่า

• คิดดอกเบี้ยตามจ�านวนที่ใช้จริง

•	รบั	บัตรก�านลั Starbucks มลูค่า 200 บาท ต่อท่าน

 เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (บัตรหลักใหม่)

กู้สินเชื่อบุคคล
ได้เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมัติไว

 ธนาคารกสิกรไทย
สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee 
Credit Card
วันนี้ -31 ธ.ค. 65 รับคะแนนสะสม 

รับ SHOPEE CODES รวมมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท* 

เฉพาะผู้ถือบัตรใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ 

และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

LINE BK
โอนเงินได้ใน LINE สะดวก รวดเร็ว ไม่มีรายได้ประจ�า 

เพียงมีรายได้ขั้นต�่า 5,000 บาทต่อเดือน 

(ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทก�าหนด) 

และรู้ผลอนุมัติไว

Xpress Loan  
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
 “เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมัติไว”

Xpress Cash  
(บัตรเงินด่วน เอก็เพรส แคช)
“เงินสด กดทันใจ อนุมัติไว สมัครง่ายผ่าน K Plus” 

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วัน 

KBank Credit Card  
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)
แคมเปญพิเศษส�าหรับลูกค้าใหม่ที่สมัคร 4 หน้าบัตร 

(Platinum, Titanium, JCB, The Passion

รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point 3,000 คะแนน มียอดการ

ใช้จ่ายสะสมตามยอดที่ก�าหนด

 บรษิทั อซ่ีีบาย จ�ากัด (มหาชน)
บัตรยูเมะ พลัส
•	 โปรโมชั่นสมัครใหม ่เพียงยื่นเอกสารการสมัครครบ

ภายในงาน รับทนัที! ของสมนาคณุตามฐานเงินเดอืนผู้สมคัร  

ดังนี้

• กระเป๋า Twin Bag  

 ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือน ตั้งแต่ 7,000-14,999 บาท 

• กระเป๋า Trolley Bag  

 ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000-24,999 บาท

• กระเป๋า SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB 

 ส�าหรับผู้มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

•	อนุมัติปั๊บ	เลือกรับเพิ่ม!	
 อตัราดอกเบีย้พเิศษ 0% นาน 30 วนั หรือ กระเป๋าเดนิทาง 

 ล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว Brand CAGGIONI เพียงม ี

 ยอดเบิกถอนเงินทุกรายการในวันแรก ภายใน 30 วัน  

 หลังได้รับการอนุมัติ ตามเงื่อนไขที่บริษัทก�าหนด

•	 โปรโมช่ันส�าหรบัผู้ถอืบัตร	เมือ่ชวนเพือ่นสมคัรบตัร 

 และยื่นเอกสารครบภายในงานทุกๆ 1 ท่าน  

 รับทันที บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท 

•	 โปรฯ	เอาใจลูกค้าสมาชิก	เพียงสมัครบริการ  

 e-Statement รับถุงผ้าพับได้ หรือยื่นเอกสาร 

 ปรับเพิ่มวงเงิน รับ Shopping Bag 

• อนุมัติวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ตามเงื่อนไข 

 ของบริษัท • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช ้

 วงเงิน 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี • เงื่อนไข 

 เป็นไปตามที่บริษัทก�าหนด

 ธนาคารไทยพาณิชย์
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
• ส�าหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิตหลักใบแรกและอนุมัติบัตร 

•	 รับ	Starbucks	e-Coupon	มูลค่า 500บาท  

 เมื่อท�ารายการเบิกถอนเงินสด (Cash Advance) / ดีจัง  

 โอนเข้าบัญชี สะสมครบ 5,000 บาท หรือ มียอดใช้จ่าย 

 ผ่านบัตรสะสมครบ 25,000 บาท ภายใน 30 วัน 

 นับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ

•	พิเศษ	ส�าหรับบัตรเครดิต SCB BEYOND  

 รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์  

 สายการบนิไทยชัน้ประหยดั 1 ท่ีนัง่ มลูค่า 15,620 บาท  

 เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 

สินเชื่อส่วนบุคคล 
• จ่ายหนี้ครบ จบในที่เดียว

• ดอกเบี้ยต�่าสุด 9.99% ต่อปี

สินเชื่อหมุนเวียน  
Speedy Cash
•	พิเศษ	สมัครวันนี้รับดอกเบี้ย 0%  

 สูงสุด 3 รอบบัญชี



สัมมนาพ�เศษ โดยธนาคารแหงประเทศไทย 
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาทิตย 2 ต.ค. 65

เป�นหนี้
มีทางออก

MONEY AND BANKING CHANNEL

SCAN เพ�่อรับชม

13.30 – 14.15 น.

จิราภรณ พ�นนาพ�เชษฐ
ผูว�เคราะหอาวุโส
สวนเศรษฐกิจการเง�นภาค

สามารถรับชมทางชอง
MONEY AND BANKING CHANNEL

 การเง�นธนาคาร, MONEY AND BANKING CHANNEL, MONEY EXPO 

 www.MoneyExpoOnline.com

นัยนภัค มูลมา
ผูว�เคราะหอาวุโส

สวนเศรษฐกิจการเง�นภาค

ณ เวทีกิจกรรมกลาง
ชั้น 4 อุดรธานี ฮอลล� เซ็นทรัล อุดร

ประกิต สิร�วัฒนเกตุ
กรรมการผูจัดการ บลจ.เมอรชั่น พารทเนอร

ชี้จ�ด Reset
ตลาดหุ�นไทย

สัมมนาฟร�!

14.00 – 15.00 น.
ศุกร 30 ก.ย. 65

หุน-กองทุนเปาหมายสรางกำไรเหนือตลาด

สนับสนุนไดย



ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห�
ธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)

ธนาคารพัฒนาว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
แห�งประเทศไทย 
บร�ษัท ไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) 
บร�ษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท ซัมซุง ประกันชีว�ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บร�ษัท เมเจอร� ซีนีเพล็กซ� กรุ�ป จํากัด (มหาชน)
พลอย สกิน

องคกรที่เขารวมงาน MONEY EXPO UDONTHANI 2022

30 ก.ย.-2 ต.ค.65
10.00 – 20.00 น.

เซ็นทรัล อุดร
ชั้น 4  อุดรธานีฮอลล




