ทุมโปรแรงที่สุดแหงป

12-15 พ.ค.65
10.00 – 20.00 น.

ชาเลนเจอร 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
พบกับ Hybrid Exhibition

ทำธุรกรรมไดทง
้ั Ofﬂine และ บนแพลตฟอรม Online
ไดท่ี www.MoneyExpoOnline.com

www.moneyexpo.net

Money Expo

Money_Expo

Money Expo Plus

สินเชื่อบ้านครบวงจร

ซื้อ/สร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม

ที่นี่

ที่เดียว

รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้าน

Home Loan

ซื้อ สร้าง ต่อเติม หรือขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร
เพื่อไถ่ถอนจ�ำนองที่ดิน และกู้เพื่อช�ำระค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ(MRTA) พร้อมกับวัตถุประสงค์
หลักข้างต้น โดยหลักประกันในการยื่นกู้ต้องอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
• ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี
• ปีที่ 2 MRR-3.35% ต่อปี
• ปีที่ 3 MRR-2.80% ต่อปี
• ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้
- กรณีสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00%ต่อปี
- กรณีลกู ค้ารายย่อย อัตราดอกเบีย้ MRR - 0.50%ต่อปี
(ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150%
ต่อปี)
¬ พิเศษ : Golden Minute จองสิทธิ์สินเชื่อบ้าน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่าน Application : GHB ALL
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65 เวลา 15.00-15.15 น.
(วงเงินจ�ำกัด)

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
ในรูปแบบรักษ์โลก
• รับ ดอกเบี้ยพิเศษ MRR-0.75%
ตลอดระยะสัญญา*
• พิเศษ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25%
เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงพร้อมประกันชีวติ
คุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส**

¬สินเชื่อบ้านบัวหลวง
เปลี่ยนบ้านในฝันให้เป็นบ้านในชีวิตจริง
• ดอกเบีย้ พิเศษ เมือ่ ลงทะเบียนจองสิทธิภายในงาน
• รับ เซ็ตกระดาษโน้ต Home Loan
• รับ กระเป๋าผ้า Home Loan
เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น
(pre-screen) ภายในงาน

NPA
บ้านมือสอง
ลด
สูงสุด 60%
คุณภาพดีทำ� เลเด่น

• เพียงท่านสมัครและยื่นเอกสารครบภายในงาน
(สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อบ้านใหม่, บ้านมือสอง,
สินเชื่อรับสร้างบ้าน และ My Home My Cash)
รับกระบอกน�ำ้ ร้อนเย็น มูลค่า 490 บาท
สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/สิทธิ์เท่านั้น
• พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ส�ำหรับ
สินเชื่อรีไฟแนนซ์ 3.99%
• สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และสินเชื่อ
รับสร้างบ้าน 4.33% พร้อมฟรีค่าจดจ�ำนอง

ธนาคารออมสิน
สินเชือ่ เคหะดอกเบีย้ พิเศษ

• ดอกเบี้ยปีที่ 1 ต�ำ่ สุด 1.750%
• ปีที่ 1 ผ่อนล้านละ 2,500 บาท / เดือน
• ปีที่ 2 ผ่อนล้านละ 4,000 บาท / เดือน
• ปีที่ 2 ผ่อนล้านละ 5,000 บาท / เดือน
• ปีที่ 4 เป็นต้นไป ค�ำนวณแบบเท่ากันทุกงวด
ยกเว้น ค่านิติกรรมสัญญา, ค่าบริการสินเชื่อ

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง

• อัตราดอกเบี้ย 2.49%
• วงเงินกู้ 2 ล้านบาทขึ้นไป
• ระยะเวลา 15 ปี
• รับฟรี หมอนบ้าน มูลค่า 380 บาท
(เฉพาะ 50 ท่านแรกต่อวัน) เมือ่ ลูกค้ายืน่ ใบสมัครสินเชือ่
มีหลักประกัน พร้อมเอกสารประกอบภายในงาน

ธนาคารกสิกรไทย
¬สนิ เชือ่ บ้านกสิกรไทย

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับกระเป๋าแคนวาส
ภายในงาน ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก
• ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันลด 50%
• อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี**
รับฟรี หมอนรองคออุ่นรัก
สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
รับเพิ่ม
ต่อที่ 1 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับ กระเป๋าเดินทาง Bear Friends 24”
ต่อที่ 2 ลูกค้าที่เบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
และซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)
ตามเงือ่ นไข** รับ บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท

ธนาคารกรุงไทย
สินเชือ่ บ้านกรุงไทย & สินเชือ่ Home for Cash
• อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบคงที่ ปีแรก
เริ่มต้น 1.88% ต่อปี
• ดอกเบี้ยแบบลอยตัว เฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 2.77% ต่อปี
• ฟรี คาธรรมเนียมการยื่นกู้
• ธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจ�ำนอง 1%
¬หมดปัญหาหนี้ท่วม แค่รวมหนี้ กับสินเชื่อบ้านให้เงิน
• ดอกเบี้ย เริ่มต้น 4.72% ต่อปี
• ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
• ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี

ทีเอ็มบีธนชาต
สินเชื่อบ้าน-คอนโดใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี
แรก 2.75% ต่อปี
สินเชื่อบ้านมือสอง ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก
4.55% ต่อปี
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี
แรก 2.75% ต่อปี
สินเชื่อบ้านแลกเงิน เคลียร์หนี้
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.63% ต่อปี

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ�ำกัด
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ ที่ตอบโจทย์
ทุกความต้องการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ทั้งซื้อ
ขาย เช่า ซ่อม สร้าง ตกแต่ง และลงทุน พร้อม
น�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภคด้วย
ระบบค้นหาอัจฉริยะ
• โปรโมชั่นบ้านและคอนโด 0 บาท
• รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 300,000 บาท
• ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

• ลดราคาขายสูงสุด 55%
• ค่าโอนกรรมสิทธ์ผซู้ อื้ จ่ายเพียง 1%
• ดอกเบีย้ สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ ยูอ่ าศัย ปีแรก 0.5%
• ทรัพย์สนิ พร้อมขาย NPA ทัว่ ประเทศ
กว่า 2,200 รายการ มูลคากว่า 8,800 ล้านบาท

• บ้านมือสองลดเป็นล้าน ลดสูงสุด 60%
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน สูงสุด 200,000 บาท
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100%
• ค่าจดจ�ำนอง 0.01% (กรณีบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
• รับหมอนผ้าห่ม ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

NPA Birthday Sale

K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงเทพ

• บ้านมือสอง ธอส. คุณภาพดีท�ำเลเด่นหลากหลาย
ประเภทในกรุงเทพฯและปริมณฑล กว่า 230 รายการ
• มาจ�ำหน่ายด้วยส่วนลดสูงสุด 30% จากราคา
ปกติ พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ต่อปี นานสูงสุด
ถึง 24 เดือน โดยลูกค้าสามารถเลือกชมบ้านมือสอง
ของธนาคารและจองซื้อทรัพย์ผา่ นเว็บไซต์ www.
ghbhomecenter.com และ Application : G H
Bank Smart NPA

ท�ำเลดี ท�ำเลทอง ลดราคาพิเศษ
• รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และฟรี ค่าส�ำรวจและ
ประเมินหลักประกัน
• รับเพิ่ม Blue Bag 1 ใบ เมื่อจองซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย
ภายในงาน
• ส�ำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อและผ่านการพิจารณา
สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย

บ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำ� เลเด่น

บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย

0

กู้ส่วนบุคคล ดอกเบี้ย %
ธนาคารไทยพาณิชย์
บัตรเครดิต

• สมัครบัตรเครดิตบัตรหลักใบแรก ผ่านแอป
SCB EASY หรือ Tablet ของธนาคาร หรือ สาขา
ทั่วประเทศ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการ
บัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-statement)
รับทันที
ต่อที่1 : ใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาท
รับคะแนนสะสมพิเศษ 8,000 คะแนน
ต่อที่2 : ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่ม Starbucks Voucher มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS

สินเชื่อบุคคล

• รับฟรี หมอนผ้าห่มน้องลิงอีซี่
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อหมุนวียน Speedy Cash
หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Load

Speedy Cash

• รับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการโอนเงินแบบเร่งด่วน

Speedy Load

• พิเศษ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ สุด 9.99% ต่อปี
(12 เดือนแรก)
• ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
และการจัดการเงินกู้
• เลือกผ่อนช�ำระเบาๆ นานลูงสุด 72 เดือน
• ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�ำ้ ประกัน

ทีเอ็มบีธนชาต
บัตรกดเงินสด ttb flash

ดอกเบี้ยถูก 0.42% ต่อเดือน นาน 4 เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครบัตร flash และใช้บริการ
เบิกเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ โอนเข้าบัญชี
หรือ กดเงินสด ตามเงื่อนไข

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ�ำกัด
สินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

• ส�ำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบ
ส�ำหรับการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
แคชจอยหรือบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่
หรือสินเชื่ออเนกประสงค์
ต่อที่ 1 รับของสมนาคุณทันที เมื่อยื่นเอกสารครบ
- แก้วน�้ำแคชจอย แฟนซี (Kashjoy Fancy)
- รับหมอนผ้าห่มแคชจอย (Kashjoy)
ต่อที่ 2 รับของสมนาคุณ* เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด
สะสมตั้งแต่ 15,000 บาท
- รับกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy)
- รับกระเป๋าเดินทางแคชจอย ดูโอ้ (Kashjoy Duo)
¬สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย
• ส�ำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครและยื่นเอกสารครบ
ส�ำหรับการสมัครสินเชือ่ หมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอย

ธนาคารกสิกรไทย

Xpress Loan
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• ส�ำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ที่สมัคร
และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน
• รับฟรี กระเป๋า PLoan Big
¬บัตรเครดิตกรุงศรี  ให้บริการสินเชื่อบุคคล
โดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

“เงินก้อน ผ่อนน้อย อนุมตั ิไว กู้หมื่น ผ่อนเริ่มต้น
500 บาท/เดือน”

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

“เงินสด กดทันใจ อนุมัติไว สมัครง่ายผ่าน K Plus”  

กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม/บัตรเครดิต
กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม

Xpress Cash
(บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)

¬บัตรเครดิต กรุงศรี นาว/บัตรเครดิต

KBank Credit Card
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)

• รับฟรี กระเป๋า Valentino Ronda
สมัครและมียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึน้ ไป
ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ   

• แคมเปญพิเศษส�ำหรับลูกค้าใหม่ท่สี มัคร
4 หน้าบัตร (Platinum, Titanium, JCB, OneSiam
• รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point 5,000 คะแนน
• สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card
รับคะแนนสะสม  K Point สูงสุด 14,000 คะแนน  
• เฉพาะลูกค้าใหม่ท่สี มัครบัตร KBank - Shopee
Credit Card และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ต่อที่ 1: รับคะแนนสะสม K Point สูงสุด 5,000 คะแนน
เมื่อมียอดการใช้จ่ายสะสมที่ Shopee ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่อนุมัติบัตร KBank - Shopee Credit Card  
ต่อที่ 2: รับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม 9,000 คะแนน
เมื่อมียอดการใช้จ่ายออนไลน์ + Shopee สะสมครบ
50,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บัตร KBank
- Shopee Credit Card ได้รบั อนุมัติ
• Social Banking ที่นำ� เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้
ธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายๆ อยู่ในแอปพลิเคชั่น
LINE อาทิ โอนเงินได้ใน LINE สะดวก รวดเร็ว
พร้อมส่งซองเงินน่ารักๆ และบริการยืมเงินที่มีจุดเด่น
คือ ใครๆ ก็สมัครได้ แค่มี LINE รวมถึงคนที่ไม่มี
รายได้ประจ�ำ เพียงมีรายได้ขนั้ ต�ำ 
่ 5,000 บาทต่อเดือน
(ขึน้ อยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ เงือ่ นไขเป็นไปตามบริษทั ก�ำหนด)
และรู้ผลอนุมัติไว

หรือบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซ่หี รือสินเชื่อ
อเนกประสงค์ รับของสมนาคุณ 2 ต่อ ดังนี้
ต่อที่ 1 รับของสมนาคุณทันที เมื่อยื่นเอกสารครบ
ภายในงาน Money Expo
- แก้วน�้ำแคชจอย แฟนซี (Kashjoy Fancy)
(ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน)
- รับหมอนผ้าห่มแคชจอย (Kashjoy)
(ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้เฉลีย่ มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน)
ต่อที่ 2 รับของสมนาคุณ* เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ดังนี้ เมือ่ มียอดเบิกถอนเงินสดสะสมตัง้ แต่ 15,000 บาท
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้
ในรอบบิลแรก ลูกค้าต้องช�ำระขั้นต�่ำ และมียอด
สินเชื่อคงค้างขั้นต�่ำ 8,000 บาท
- รับกระเป๋าเป้แคชจอย อีซี่ (Kashjoy Easy)
(ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน)
- รับกระเป๋าเดินทางแคชจอย ดูโอ้ (Kashjoy Duo)
(ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้เฉลีย่ มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน)

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ให้บริการสินเชื่อบุคคลโดย บริษัท อยุธยา
แคปปิตอลเซอร์วสิ เซส จ�ำกัด สมัครบัตรกรุงศรี
เฟิร์สช้อยส์ /บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
• รับฟรี Metaverrr ELLE Tote  
เมื่อมียอดใช้จ่าย 8,000-29,999 บาท ภายใน 30 วัน
หลังจากบัตรได้รับการอนุมตั ิ  หรือ
• รับฟรี Metaverrr Cagioni Corporate luggage  
เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน
หลังจากบัตรได้รับการอนุมตั ิ
¬บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ให้บริการสินเชื่อบุคคลโดย บริษัท เจเนอรัล คาร์ด
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด สมัคร และมีการใช้จ่ายผ่านบัตร
8,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน หลังจากบัตร
ได้รับการอนุมัติ
รับฟรี กระเป๋าผ้า NAUTICA Canvas

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

• อัตราดอกเบี้ย 9%
• วงเงิน 2,000,000 บาท
• นาน 12 เดือน
• รับฟรี กระเป๋าผ้ารับทรัพย์ 1 ใบ
(เฉพาะ 50 ท่านแรกต่อวัน) เมื่อลูกค้าสมัครสินเชื่อ
บุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ธนาคารกรุงไทย
เมื่อสมัครบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (บัตรหลักใหม่)
• รับบัตรก�ำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อสมาชิก กบข.

ผ่อนหนักเป็นเบา เพียงรวมหนี้กับกรุงไทย
ด้วย สินเชื่ออเนกประสงค์ วงเงินสูง ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต�่ำ
• เงินกู้ ใช้จ่ายตามใจ
• วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
• ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ก็ยื่นกู้ได้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

• เพื่อสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เริ่มต้น 6.47% ต่อปี

เงินสดส�ำรองพร้อมใช้

• วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน
• สินเชือ่ บุคคลดอกเบี้ยต�ำ่
• คิดดอกเบี้ยตามจ�ำนวนเงินใช้จริง

ดีี แ ทค ท้� ง ให้้ ดีี จัั ดี แคมเปญ #ท้� ง ให้้ ดีี มี แ ต่่ ไ ดี้
ชวนลูู ก ค้ า ทุ ก เครืื อ ข่่ า ย รื่ ว มท้� ง ซากข่ยะมื อ ถืื อ แลูะ
อุปกรืณ์์อ้เลู็กทรือน้กส์์เก่าเพื่ื�อนำาเข่้าส์ู่รืะบบรืีไซเค้ลู
อย่างถืูกว้ธีี ไม่มีการืฝัังกลูบ ห้วังช่วยลูดีซากข่องเส์ีย
อันต่รืายจัากชุมชน ซ่�ง 65% มาจัากซากผลู้ต่ภััณ์ฑ์์
เครืื�องใช้ไฟฟ้าแลูะอ้เลู็กทรือน้กส์์ 435,187 ต่ัน แลูะ
ไดี้รืับการืกำาจััดีอย่างถืูกต่้องเพื่ียง 13% เท่านั�น
ในปี 2564 ที� ผ่ า นมา ยอดีข่ายส์มารื์ ต่ โฟน
ในปรืะเทศไทยมีมากถื่ง 20.9 ลู้านเครืื�อง เต่้บโต่จัาก
ปีก่อน 21% ไม่นับรืวมแท็บเลู็ต่ 2 ลู้านเครืื�อง อุปกรืณ์์
ส์วมใส์่อจัั ฉรื้ยะ เช่น นาฬิ้กาอัจัฉรื้ยะ หู้ฟงั ฯลูฯ อีกกว่า
3.46 ลู้านช้�น เป็นผลูพื่วงมาจัากการืเรืียนออนไลูน์
แลูะการืทำางานที�ยืนห้ยุ่นในช่วงการืแพื่รื่รืะบาดีข่อง
โคว้ดี-19 ส์่งผลูให้้ความต่้องการือุปกรืณ์์อ้เลู็กทรือน้กส์์

•
•
•
•
•

เพื่้�มส์ูงข่่�นต่ามไปดี้วย แลูะเมื�ออุปกรืณ์์เห้ลู่านี�ส์้�นส์ุดี
อายุ ก ารืใช้ ง าน ห้ากถืู ก ท้� ง ปะปนกั บ ข่ยะทั� ว ไป
ก็จัะกลูายเป็นข่องเส์ียมีพื่้ษอันต่รืาย ส์่งผลูต่่อส์ุข่ภัาพื่
ข่องคนในชุมชนไดี้ในรืะยะยาว
ดีีแทคเช้ญชวนลููกค้าทุกเครืือข่่ายรื่วม #ท้�งให้้ดีี
มีแต่่ไดี้ นำาซากข่ยะอ้เลู็กทรือน้กส์์แลูะอุปกรืณ์์ไอที
ข่นาดีเลู็ก อาท้ โทรืศัพื่ท์มือถืือ แท็บเลู็ต่ ส์มารื์ต่วอต่ช์
แบต่เต่อรืี� ส์ำา รือง หู้ ฟั ง แลูะอุ ป กรืณ์์ เ ส์รื้ ม ต่่ า งๆ มา
#ท้� ง ให้้ ดีี มี แ ต่่ ไ ดี้ โดียดีี แ ทคอาส์าเป็ น ผู้ นำา ซากข่ยะ
อ้เลู็กทรือน้กส์์เก่าเห้ลู่านี� เข่้าส์ูรื่ ะบบรืีไซเค้ลูอย่างถืูกว้ธีี
ไม่ ใ ห้้ มี ก ารืฝัั ง กลูบ ลูุ้ น รืั บ มื อ ถืื อ แลูะรืางวั ลู อื� น ๆ
รืวม 1,197 รืางวัลู
นายชารััด เมห์์โรัทรัา ปรัะธานเจ้้าห์น้าท่บ� รัิห์ารั
บรัิษัทั โทเทิล� แอ็็คเซ็็ส คอ็มมูนเิ คชัน� จ้ำากััด (มห์าชน)

ห์รัื อ็ ด่ แ ทค กลู่ า วว่ า “ดีี แ ทคในฐานะผู้ ใ ห้้ บ รื้ ก ารื
ดี้ า นโทรืคมนาคม เรืามุ่ ง มั� น ที� จั ะลูดีผลูกรืะทบต่่ อ
ส์้� ง แวดีลู้ อ มแลูะว้ ก ฤต่ส์ภัาพื่อากาศ ซ่� ง เป็ น ผลูมา
จัากการืดีำาเน้นธีุรืก้จัอย่างเรื่งดี่วนใน 3 ดี้าน การืใช้
พื่ลูังงานในโครืงข่่ายส์ัญญาณ์ ข่ยะทัว� ไปแลูะการืจััดีการื
ข่ยะอ้ เ ลู็ ก ทรือน้ ก ส์์ ใ นส์่ ว นข่องการืจัั ดี การืข่ยะ
อ้เลู็กทรือน้กส์์ผ่านโครืงการื ‘ท้�งให้้ดีี’ เรืามีแผนข่ยาย
ความรื่วมมือไปส์ูพื่่ นั ธีม้ต่รืทีห้� ลูากห้ลูาย อาท้ ภัาคอส์ังห้าฯ
ภัาคไอทีฯ รืวมถื่งโครืงการื #ท้�งให้้มีแต่่ไดี้ เรืาเช้ญชวน
ลููกค้าทุกเครืือข่่ายเพื่ื�อผลูักดีันให้้เก้ดีการืมีส์่วนรื่วม
จัากผู้ใช้งาน นำาซากข่ยะอ้เลู็กทรือน้กส์์มาเข่้าส์ู่รืะบบ
รืีไซเค้ลูอย่างถืูกว้ธีี ไม่มีการืฝัังกลูบ มุ่งส์ู้เป้าห้มาย
การืเก็บซากข่ยะมือถืือแลูะอุปกรืณ์์อ้เลู็กทรือน้กส์์เก่า
จัากผู้ใช้งานให้้ไดี้ 420,000 ช้�น ภัายในส์้�นปี 2565”

ลุ้้�นรัับโทรัศััพท์มืือถืือ Samsung Galaxy A22 5G รัาคาเครัื�องลุ้ะ 8,880 บาท จำำานวน 7 เครัื�อง รัวมืมืูลุ้ค่า 62,160 บาท
ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 500 บาท จำำานวน 140 ใบ รัวมืมืูลุ้ค่า 70,000 บาท
ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 200 บาท จำำานวน 350 ใบ รัวมืมืูลุ้ค่า 70,000 บาท
ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 100 บาท จำำานวน 700 ใบ รัวมืมืูลุ้ค่า 70,000 บาท
� นไขเป็็นไป็ตามืท่�บรัิษััทกำำาหนด
ใบอน้ญาตเลุ้ขท่� 72-78/ 2565 //เงือ

จำับรัางวัลุ้ : ท้กำวันท่� 8 ของเดือน
ป็รัะกำาศัผลุ้ : ท้กำวันท่� 9 ของเดือน
ทาง dtac Facebook

ซื้อประกันในงาน แจกฟรี

ทองค�ำหนัก 10 บาท
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.ทิพยประกันภัย

พบกับประกันภัยหลากหลายประเภท
อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยการเดินทาง
และประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัย

รับส่วนลดพิเศษ!
• รับฟรีทันที แก้วน�้ำ LocknLock กล่องอเนกประสงค์
หรือกระเป๋าแคนวาส
• ผ่อนช�ำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือน
(ส�ำหรับประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป)* เมื่อท�ำประกันภัยภายในงาน
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษทั ก�ำหนด

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกัน
•
•
•
•

รับเงินคืน หรือเครดิตเงินคืน หรือบัตรก�ำนัล
รับสิทธิสมัครบัตร Prime, First
รับสิทธิผ่อนช�ำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
รับสิทธิคะแนนสะสมบัตรเครดิต

บมจ.คิง ไว ประกันชีวิต
ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ประกันชีวิต

• เบี้ยประกัน 35,000-1,000,000 บาท
• ทุนประกัน 35,000-1,000,000 บาท
• ความคุ้มครอง 10 ปี
รายละเอียด
1. ออมสั้น 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี
2. มีเงินคืนตลอดสัญญา ผลตอบแทนตลอดสัญญา
รวม 555%
3. ผลตอบแทนสูง และการันตีการออม
4. รับตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
5. ทุนประกันเริ่มตั้งแต่ 35,000-1,000,000 บาท
¬ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพ
• เบี้ยประกัน เบี้ยเริ่มต้น 1,337 บาท/เดือน
• ทุนประกัน 50,000 บาท
• ความคุ้มครอง 3,000,000 บาท
รายละเอียด
1. ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จ่ายเบี้ยรายเดือน
เบี้ยเริ่มต้น 1,337 บาท/เดือน ไม่มดี อกเบี้ย
2. ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 50,000 บาท
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
3. คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด 10 ล้านบาท
4. คุ้มครองอุบัติเหตุ สุขภาพ โรคมะเร็ง
และโรคร้ายแรง 50 โรค
5. สถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 400 แห่งทัว่ ประเทศ

• รับข้อเสนอดีท่สี ุด...ว้าวที่สุด กับโปรสุดปัง
เลือกซื้อแผนประกันภัยที่จัดมาให้ครบทุกความ
ต้องการ ครบทุกไลฟ์สไตล์ เพือ่ ให้คณ
ุ ทัง้ มัน่ คง
และมั่งคั่งไปได้พร้อมๆ กัน
• ส่วนลดเบี้ยสูงสุด 23%
• ของสมนาคุณ รวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท
• บัตรโลตัสสูงสุด 1,000 บาท
• ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน
• ครบจบทุกเรื่องประกันภัย มีเจ้าหน้าที่พร้อม
ให้คำ� ปรึกษาและบริการคุณลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
และประกันประเภทอื่นๆ อีกมากมาย

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประกันชีวิต

• กรมธรรม์ท่นี ำ� ส่งและอนุมัติภายในงาน
รับของที่ระลึกตามตามเงื่อนไข
ต่อที่ 1 รับกระเป๋า KTAXA Green Shopping Bad
กรมธรรม์รายสามัญที่ปิดในงาน ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเบี้ย
1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
ต่อที่ 2 เมื่อกรมธรรม์อนุมัติรับทันที
• กระเป๋าเดินทางสะพายข้าง
• กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว
• เครื่องพ่นไอน�ำ้

ประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสุชใจ

• รับฟรี บัตร Starbucks E-Coupon มูลค่า 150 บาท

ประกันวินาศภัย

• รับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ Mi Band3
• เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
ซัมซุงบ�ำนาญ A90/5 กรณีอายุ 30

• คุ้มครอง 90 ปี
• ส่งเบี้ย 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
• ตั้งแต่อายุ 65 จะได้รบั เงินคืนทุกปี ปีละ 12%
จนถึงอายุ 90 ปี
¬สมาร์ทช้อยส์ 95/10 กรณีอายุ 30
• ส่งเบี้ย 10 ปี
• คุ้มครองชีวติ ถึงอายุ 95 ปี IRR 3%
¬ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ชัวรี่ แคร์
• ประกันสุภาพแบบเหมาจ่าย (แบบ Luxury)
• ความคุ้มครอง 99 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประกันชีวิต

ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ / หรือ
บมจ.ไทยประกันชีวิต
• ตั้งแต่ 50,000-99,999 บาท รับฟรี กระเป๋าถือ
• ตัง้ แต่ 100,000-499,999 บาท รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 17”
• ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 25”
¬ประกัน 18/8, 20/5, 20/10, 85/5, 90/7
• รับฟรี Power Bank
¬ประกันภัยส�ำเร็จรูป
ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
• 1,499 บาท ขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสีด�ำ
โปรโมชั่นพิเศษ
ส�ำหรับลูกค้าที่สมัครและช�ำระเบี้ยประกันชีวิต
สูงสุดในแต่ละวัน (1,000,000 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์)
รับเพิ่ม ทองค�ำมูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล
(รวม 4 วัน = 4 รางวัล)

ธนาคารกรุงเทพ
บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้

• เหมา-เบิ้ล-คุ้ม คุ้มครองครบ ทั้งชีวิตและสุขภาพ
• รับบัตรของขวัญสตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

¬ประกันชีวิต
• Be ToGether ประกันชีวิตที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง
• พิเศษ สมัครและช�ำระเบีย้ ประกันภัยปีแรกภายในงาน
• รับบัตรของขวัญ สตาร์บคั ส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
¬Gain 1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ ได้
พิเศษ สมัครและช�ำระเบี้ยประกันภัยปีแรกภายในงาน
รับบัตรของขวัญ โลตัส มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

¬ประกันวินาศภัย
ประกันภัยครบวงจร เพื่อนที่จริงใจ ดูแลทุกปัญหา
• พิเศษ สมัครและช�ำระเบีย้ ประกันภัยปีแรกภายในงาน
• รับบัตรของขวัญ โลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จ�ำกัด
ประกันสุขภาพ

• พิเศษ 4 ต่อ! เฉพาะในงาน Money Expo เท่านั้น
• เพียงซื้อประกันสุขภาพรายเดี่ยว
• ค่าเบี้ยประกัน 5,000 บาทขึ้นไป รับเลย!
ต่อที่ 1 ลดทันที! 10% เพียงใช้โค้ด SUNDAYMONEYEXPO
ต่อที่ 2 รับทันที! โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาท
ต่อที่ 3 ฟรี! ประกันสุขภาพส�ำหรับหน้าฝน
คุ้มครอง 30 วัน
ต่อที่ 4 รับสิทธิ์ลุ้นทอง ทุกวันที่ 1 และ 16 ทุกเดือน

บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต

• รับฟรี Premium Stix 1 กล่อง
ส�ำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น
• รับฟรี บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท
สิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE
• รับฟรี Book Bank และ บัตรสมาชิก M Generation
เมื่อเป็นสมาชิก PRIVILEGE

ต่อยอดความมั่งคั่ง
ด้วยหุ้น&กองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงเทพ

ส�ำนักงาน ก.ล.ต.

กองทุนรวม

กองทุนรวม

“3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สูต่ ลาดทุนดิจทิ ลั อย่างยัง่ ยืน”

ให้บริการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
ลงทุนในกองทุนรวมทีร่ ว่ มรายการ
เมือ่ มียอดเงินลงทุนสุทธิทกุ ๆ 50,000 บาท
ในกองทุน KFCORE, KFGBRAND-A, KFGBRAND-D,
KT-Ashares-A
รับฟรี บัตรก�ำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท

หลักทรัพย์กรุงศรี

ให้บริการโดย บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี
• เปิดบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีซอื้ ขายสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน
• รับฟรี กระเป๋า Sport By Krungsri Securities
ส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 รายการ
ภายใน 30 วันนับจากบัญชีได้รบั การอนุมตั ิ
• รับเพิม่ Lazada e-Voucher มูลค่า 100 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวม

พิเศษ! เมือ่ ลงทุนในกองทุนรวม
RMF/ SSF/ SCBSMART2/ SCBSMART2A/ SCBPIND/
SCBPINA/ SCBMILDA
Principal VNEQ ภายในงาน

การลงทุน

โอกาสดีๆ กระจายการลงทุนไปยังตลาดหุน้ ต่างประเทศ
เพือ่ โอกาสรับผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
กับกองทุนดัชนีชนั้ น�ำทัว่ โลก SCBWORLD(A),
SCBDJI(A) และ SCBS&P500

ธนาคารกรุงไทย
KTAM Smart Trade

ส�ำหรับลูกค้าทีล่ งทุนภายในงาน
ช�ำระเบีย้ 		 รับ
ตัง้ แต่ 600,000 บาทขึน้ ไป กระเป๋าเป้อเนกประสงค์
ตัง้ แต่ 400,000 บาทขึน้ ไป กระเป๋าเดินทางพกพา
ตัง้ แต่ 200,000 บาทขึน้ ไป รับฟรีกระเป๋า G2000

KTX

เปิดบัญชี ซือ้ -ขาย หลักทรัพย์

รับฟรี Swensen E-Card มูลค่า 100 บาท

ลงทุนกองทุน RMF/SSF และมียอดลงทุนรวมภายในงาน
ลงทุน 250,000 บาทขึน้ ไป รับ ชุดผ้าเช็ดตัว Bubu 1ชุด
ลงทุน 50,000 บาทขึน้ ไป รับ Carnival Bag 1 ใบ
บริการแนะน�ำเปิดบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์
รับ Bualuang ECO Bag 1 ใบ
เมือ่ เปิดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
ภายในงานและใช้บญ
ั ชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ
เพือ่ เป็นบัญชีรบั -จ่ายค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์อตั โนมัติ (ATS)

บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จ�ำกัด
ลงทุนร้านสะดวกซักครบวงจร

แบรนด์ดงั ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทีเ่ ปิดแล้วกว่า 750 สาขา ทัว่ โลก
• ยืนยันความส�ำเร็จด้วยรางวัล Best Medium Franchise
• พิเศษ จองภายในงานรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท!

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพบั บลิค สถาบันสอนการลงทุน
แห่งแรกของเมืองไทย Investment Academy
• ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ Product Features
• สอนตัง้ แต่ 0-100 มือใหม่ถงึ มือโปร
• รูปแบบการเรียน เรียนได้ทงั้ ออนไลน์
และเรียนสดทีส่ ถาบัน
• มีโค้ชพีเ่ ลีย้ งดูแลและพัฒนาทุกการลงทุน
ให้ตอบโจทย์กบั ไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนตลอดปี
• รายละเอียดผลิตภัณฑ์ Product Detail
• คอร์สเรียนทีม่ โี ค้ชพีเ่ ลีย้ งดูแล “ลงทุนได้ในทุกสภาวะ”
คอร์สนีไ้ ด้สทิ ธิเ์ รียน 1 ปี ปูพนื้ ฐาน 2 เดือน ปฏิบตั จิ ริง
10 เดือน (ยกตัวอย่างจากหน้างานจริง เข้าใจง่าย
วัดผลได้จริง แก้ปญ
ั หาให้สมาชิกรายบุคคล)
• สอนตัง้ แต่ 0-100 มือใหม่ถงึ มือโปร
• รูปแบบการเรียน เรียนได้ทงั้ ออนไลน์
และเรียนสดทีส่ ถาบัน
• มีโค้ชพีเ่ ลีย้ งดูแลและพัฒนาทุกการลงทุน
ให้ตอบโจทย์กบั ไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนตลอดปี
• ได้เจอการเทรดทีเ่ ป็นสไตล์ของตัวเอง
• เรียนจบ 1 ปี สามารถเทรดท�ำก�ำไรได้จริง

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยีย่ มชมบูธ ก.ล.ต. ภายใต้แนวคิด
“Balancing your investment for sustainable wealth
ลงทุนสมดุล สูค่ วามยัง่ ยืน” ร่วมเรียนรู้

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมความรู้
มากมายภายในบูธ อาทิ
• บอร์ดดิจทิ ลั ทีน่ ำ� เสนอความรูส้ นิ ทรัพย์ดจิ ทิ ลั
และการลงทุนอืน่ ๆ อ่านครบรูร้ อบการลงทุน
• กิจกรรมสัมมนา fireside chat ภายในบูธ
พบกับกูรสู ดุ พิเศษ ทีจ่ ะมาให้ความรูแ้ บบรอบด้าน
ในเรือ่ งราวทีห่ ลากหลาย ทัง้ การวางแผนการเงิน
การลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
การลงทุนแบบยัง่ ยืน ช่องทางการระดมทุนของ SMEs
พร้อมถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live
เพจ Start-to-invest ทุกวัน และกิจกรรม
เล่นเกมส์ทายค�ำทีส่ นุกสนานพร้อมได้รบั ความรู้
• กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล
ขวดพลาสติก กับ กิจกรรมตูร้ ฟี นั ด์ ตูร้ บั คืนขวดพลาสติก
รีไซเคิลอัตโนมัติ แยกถูกต้องรับของรางวัลถูกใจ
• พบกับผูป้ ระกอบการ Crowdfunding Portal
ทีจ่ ะมาให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการระดมทุนทีบ่ ธู ก.ล.ต. ทุกวัน
• โซน SEC RELAX บริการเครือ่ งดืม่ ทีส่ นับสนุน
ผลิตภัณฑ์จากผูพ้ กิ าร เพือ่ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ให้กบั ผูพ้ กิ ารให้มรี ายได้ ผูเ้ ข้าชมบูธและร่วมท�ำ
แบบสอบถามจะได้รบั ของทีร่ ะลึกมากมาย

ธนาคารกสิกรไทย
KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)
• ต่อที่ 1 รับฟรี! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

เมือ่ เปิดบัญชีภายในงาน
• ต่อที่ 2 รับ กระเป๋าสะพาย Jansport
เมือ่ เปิดบัญชีและมียอดการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ตัง้ แต่ 300,000 บาท หรืออนุพนั ธ์ 30 สัญญาขึน้ ไป*

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)

• ลงทุนในกองทุนทีร่ ว่ มรายการ*ผ่านช่องทาง K PLUS
และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest
• ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH
มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 2,000 บาท/ท่าน) ภายในงาน

ครบเครื่องสินทรัพย์ดิจิทัล
Crypto-NFT-DeFi-Metaverse

สายเทรด-สายขุด-สาย Hodl พร้อมเลย
กระแสการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีย่ งั คงความ
ร้อนแรงต่อเนือ่ ง แม้จะถูกจัดเป็นสินทรัพย์ความ
เสีย่ งสูง แต่ดว้ ยความผันผวนทีเ่ กิดขึน้ แบบรายวัน
ยังมีโอกาสให้นกั เทรดชาวไทยหาจังหวะสร้างผล
ก�ำไรได้ โดยในงาน Money Expo 2022 Bangkok
มีผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เข้าร่วมครบครัน
ตัง้ แต่บริการศูนย์ซอื้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั บริการ
ทีป่ รึกษาสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ตลอดจนผู้ให้บริการ
ด้านฮาร์ดแวร์สำ� หรับการท�ำ Mining เพือ่ ให้ผทู้ ี่
สนใจแสวงหาโอกาสในโลกคริปโทฯ สามารถเลือก
รูปแบบการลงทุนทีต่ วั เองต้องการ พร้อมค�ำแนะน�ำ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญแถวหน้าของวงการ ทีจ่ ะช่วย
ให้การเข้าสูโ่ ลกสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั มีความปลอดภัย
มากขึน้

โดนใจสายเทรด

ผูเ้ ข้าชมงานจะได้พบกับบูธ Bitkub Online ทีจ่ ะมาพร้อม
กั บ เหรี ย ญคริ ป โทฯ ประเภทต่ า งๆ กว่ า 60 เหรี ย ญ
ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ทนี่ า่ สนใจ ทัง้ Crypto-NFT-DeFiGameFi-Metaverse พร้อมกระทบไหล่ “ท็อป จิรายุส

ทรัพย์ศรีโสภา” ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั บิทคับ แคปปิตอล กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด ที่จะมาพบปะชาวคริปโทฯและแฟนคลับ Bitkub
อย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ ยังมีกระดานเทรด Z.com EX ทีเ่ ข้ามา
ร่วมงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เป็นครัง้ แรกอีกด้วย
ซึง่ นักเทรดคริปโทฯหน้าใหม่และหน้าเก่า สามารถร่วมกิจกรรม
และรับสิทธิพเิ ศษได้ตลอด 4 วัน ขอย�ำ้ ว่านักเทรดห้ามพลาด

เข้าใจสาย Hodl

ด้านผู้เข้าชมงานที่ยังไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น
สามารถเข้ารับค�ำปรึกษาพร้อมวางกลยุทธ์การลงทุนได้ภายใน
บูธ Cryptomind Advisory และ Merkle.capital ผูใ้ ห้บริการที่
ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และผูจ้ ดั การเงินทุนสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก ก.ล.ต. โดยภายในงานจะมีผเู้ ชีย่ วชาญ
คอยดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เริ่มต้น
ได้ง่าย ไม่ต้องมีความรู้เบื้องต้นก็ลงทุนได้ เพราะดูแลโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ถูกใจสายขุด

ส�ำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับเครื่องขุดคริปโทฯ สามารถรับค�ำ
แนะน�ำและเริม่ ต้นการลงทุนได้ทบี่ ธู ของ We Develop ทีจ่ ะมา

พร้อมริกการ์ดจอ GTX 1660 Ti, RTX 3060 Ti และ RTX
3070 Ti ราคาเริม่ ต้น 115,000 บาท ผูเ้ ข้าชมงานสามารถ
เลือกได้ตามความต้องการ และยังมีโปรโมชัน่ พิเศษเฉพาะ
ในงานให้ดว้ ย นอกจากนี้ ยังมีบธู ของ Bondstreet ผูใ้ ห้
บริการรับฝากวางเครือ่ งขุดคริปโทฯทุกรุน่ (Co-Location)
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการให้เครื่องท�ำงานเต็มประสิทธิภาพ
ลดปัญหาเรือ่ งการดูแล และปัญหาเสียงรบกวน
และ วันเสาร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาในงาน ยังมีการจัดสัมมนา “อ่านเกมโลกค
ริปโทฯ เปิดเทคนิคลงทุนสูต้ ลาดหมี” งานสัมมนาสุดเข้มข้น
ทีจ่ ะมาฉายภาพตลาดคริปโทฯในครึง่ หลังของปี 2022 ว่า
จะเป็นไปในทิศทางใด ตลาดจะหมีหรือกระทิงจะมาเยือน
ปัจจัยอะไรจะส่งผลกับราคาคริปโทฯบ้าง เหรียญไหนควร
มีตดิ พอร์ต สิง่ ทีม่ อื ใหม่ตอ้ งรูเ้ มือ่ เข้าโลกคริปโทฯ
พร้อม How to วิธกี ารเก็บสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ให้ปลอดภัย
ไม่ถกู แฮ็ก โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคริปโทฯและความ
ปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมงานทีส่ นใจการ
ลงทุนในโลกคริปโทเคอร์เรนซี่ สามารถได้ความรู้ในช่วง
ตลาดผันผวน และสามารถเก็บรักษาสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ของ
ตัวเองได้อย่างปลอดภัย

Z.com EX Cryptocurrnecy Exchange
ลงทุน Cryptocurrency Exchange
สิทธิพเิ ศษเฉพาะผูร้ ว่ มงาน Money Expo
เปิดบัญชีดว้ ยโค้ด expo รับโบนัสแรกเข้า BTC
มูลค่า 200 บาท
*จ�ำกัดเพียง 100 ท่านแรก*
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บริการดิจิทัล แบงกิ้ง
ธนาคารกรุงเทพ

KMA - Krungsri Mobile App

บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล

เมื่อสมัคร Krungsri Mobile App หรือ
Krungsri Online (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
รับฟรี กระเป๋าผ้าลูกฟูก
¬Krungsri Simple เมื่อ Ad Line Friend
Krungsri Simple ครบ 4 ช่องทาง Line / Facebook /
Twitter / Instagram
• รับฟรี ถุงผ้าหมี Billy
¬Krungsri GIFT
แลกของก�ำนัลพิเศษภายในงาน
• 1 GIFT แลกรับกระเป๋าพับได้
• 2 GIFT หน้ากากผ้ากันน�้ำ 

¬Kept by Krungsri
แอปเก็บเงินแนวใหม่
• รับฟรี กระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป
เมื่อสมัคร Kept พร้อมโอนเงินเข้าขั้นต�่ำ 
1,500 บาท หรือ
• รับฟรี ร่ม Kept เมื่อสมัคร Kept พร้อมโอนเงิน
เข้าขั้นต�่ำ 4,900 บาท
• รับเพิ่ม สเปรย์แอลกอฮอล์ Kept เมื่อกด
ติดตาม Kept Social Media หรือแชร์โพสต์ / รูป
พร้อมติด #KeptMoneyExpoBKK2022

ช้อป ปลอดภัย กับบัตรที่คุณคอนโทรลได้
คุ้มเกินต้าน รับโปร 3 ต่อ เมื่อสมัครบัตร
ผ่านโมบายล์แบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
• ต่อที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร
• ต่อที่ 2 รับส่วนลด Shopee มูลค่า 300 บาท
• ต่อที่ 3 รับโปรทุกเดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
ทั้งส่วนลด Lazada, Grab และเงินคืนผ่าน True
Money Wallet
• รับ กระเป๋า Be Mobile พร้อมหน้ากากผ้า 1 ชุด
ส�ำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครโมบายล์แบงกิ้ง
จากธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกภายในงาน
• รับเพิ่ม Starbuck e-Coupon สูงสุด 200 บาท*
เมื่อเปิดบัญชี e-Savings พร้อมสมัคร
โมบาล์ยแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพ
และท�ำรายการครบ 2 ครั้ง
* เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
เมื่อฝากเงิน 10,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น
แรบบิท ศิริราช

ทั้งให้ท้งั รับ จัดให้ในบัตรเดียว
• พิเศษรับ กระเป๋า Be1st Friendly Friend
เมื่อสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
พร้อมช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในงาน
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ธนาคารไทยพาณิชย์
ดาวน์โหลด Spring Up ฟรี

• Promotion 1:รับฟรี Huawei Band 4
เมื่อ Subscribe ฟังก์ชนั Telemed แผน 1 ต่อปี*/
** หรือ แผน 2 หรือ จนกว่าของจะหมด
• Promotion 2:ทดลองใช้บริการ Telemed
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง ฟรี! 30 วัน**

ธนาคารกสิกรไทย
K PLUS
(ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)

• ช�ำระด้วยคะแนน K Point สแกน QR จ่าย
ด้วยคะแนนได้ทกุ รายการ ทุกธนาคารที่รองรับ
เฉพาะร้านค้า K PLUS Shop สามารถใช้
คะแนนสะสม K Point จ่ายแทนเงินสดได้

สินเชื่อรถยนต์/รถแลกเงิน
แข่งโปรโมชั่นพิเศษในงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี ออโต้
ให้บริการสินเชื่อบิ๊ก ไบค์
โดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
คาร์ ฟอร์ แคช
• รับฟรี ผ้าห่มม้วนแมวกวัก เมื่อได้รับอนุมัติ
และเป็นเลขที่สัญญา
• รับเพิ่ม บัตรก�ำนัลพิซซ่าคอมปะนี
เมื่อเช็กวงเงินและดอกเบี้ย รับทันที ถุงช้อปปิ้งลายจุด
(เฉพาะผู้มีรถยนต์เท่านั้น)
รถบ้าน
รับฟรี หมอนหัวใจ เมื่อสมัครภายในงาน
และส่งเอกสารครบ
• รับเพิ่ม กระเป๋าเดินทาง
เมื่อเป็นเลขที่สัญญาเรียบร้อยแล้ว

คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
• รับฟรี ร่มยาว กรุงศรีมอเตอร์ไซค์ เมื่อเช็กวงเงิน
และดอกเบี้ย รับทันที กระเป๋าผ้า Canvas
เมือ่ สมัครพร้อมเอกสารครบ และเมือ่ เป็นเลขทีส่ ญ
ั ญาเรียบร้อยแล้ว
รับเพิ่ม บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 500 บาท
(ส�ำหรับ Normal Bike) บัตรก�ำนัล Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท
(ส�ำหรับ Big Bike)

ธนาคารกสิกรไทย

KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)

• รับทันที กระเป๋าเดินทาง Teddy House Sport 1 ชิ้น
(จ�ำกัดสิทธิ์ รับ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)
เมื่อสมัครสินเชื่อรถช่วยได้

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชือ่ รถคือเงิน My Car My Cash

• ดอกเบีย้ คงที่ เริม่ ต้น 3.65%
• รับฟรี หมอนรองคอ
• ส�ำหรับลูกค้าทีส่ มัคร สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ (New,
Used, MCMC) และยืน่ เอกสารครบถ้วนภายในงาน
(จ�ำกัด 50 ท่านแรกต่อวัน)

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ�ำกัด
สินเชื่อรถยนต์

• ส�ำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครและได้รบั อนุมัติสินเชื่อ
รถยนต์แคชจอย ภายในงาน รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ดังนี้
• ต่อที่ 1 ฟรีค่าธรรมเนียมตรวจประเมินสภาพรถยนต์
• ต่อที่ 2 กระเป๋าเดินทางแคชจอย ดูโอ้ (Kashjoy Duo)
• ของสมนาคุณมีจ�ำนวนจ�ำกัด

เอสเอ็มอีเฮ กู้ฟื้นฟูธุรกิจ ดอกเบี้ยแค่ 2% ผ่อนนาน 10 ปี
ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ

• ดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก
• ผ่อนนาน 10 ปี

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ
กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค�้ำ
• ให้สงู สุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
• ผ่อนสูงสุด นาน 60 เดือน
• ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้
• กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค�้ำประกัน

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง
(Brand New Export Financing)

• อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก จากปกติ
5% ต่อปี (เฉพาะ 20 รายแรกที่ลงทะเบียนในงาน
เท่านั้น)
• วงเงินสูงสุด 800,000 บาทต่อราย
• ใช้เพียงบุคคลค�้ำประกัน
• อนุมัติภายใน 7 วันท�ำการ
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 ธันวาคม 2565

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อซัพพลายเออร์ส่ง
ออก (EXIM for Indirect Exporter)

• อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ตลอดอายุโครงการ
5.75% (ต่อปี)
• วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
• อนุมัติภายใน 7 วันท�ำการ
• สิทธิพิเศษ ลดดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี ในปีแรก
ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ธุรกิจที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือมีเอกสารรับรองคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์
• พิเศษ สมัครขอสินเชื่อภายใน 30 มิถุนายน
2565 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
ต่อที่ 1 ค่าธรรมเนียม Front-end Fee รวมเหลือ
เพียง 1% (กรณีใช้ บสย. ค�้ำประกันร่วม)
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ต่อปี ในปีแรก
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2566

ธนาคารกสิกรไทย
K SME (สินเชื่อธุรกิจ)

• ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน
รับสมุดโน้ต A5, ช้อนส้อมรักษ์โลก, แก้วมัคมีหู
(ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด)

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

ธนาคารออมสิน

โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS9

สินเชื่อ GSB Smooth Biz
และ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี

โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS9
บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บสย. SMEs Supply Chain Finance
ส�ำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ Supply Chain
(ผู้ซื้อ-ผู้ขาย)
• วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท ฟรี ค่าธรรมเนียม
• วงเงินค�ำ้ ประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
• อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงิน
ค�้ำประกัน ฟรี 3 ปีแรก
• ค�้ำประกันสูงสุด 10 ปี
• วงเงินโครงการ 8,000 ล้านบาท
• วงเงินค�ำ้ ประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
• อัตราค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อปี ของวงเงิน
ค�้ำประกัน ฟรี 3 ปีแรก
• ค�้ำประกันสูงสุด 10 ปี

โครงการค�้ำประกันสินเชื่อ PGS9

บสย. SMEs ที่ได้สินเชื่อผ่านธนาคารรัฐ (SFls)
• วงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท
• วงเงินค�ำ้ ประกันต่อราย สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
• อัตราค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี ของวงเงิน
ค�้ำประกัน ฟรี 3 ปีแรก
• ค�้ำประกันสูงสุด 10 ปี

ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
แบบมีหลักประกัน

• สินเชื่อธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด 150%
ของหลักประกัน
• สินเชื่อธุรกิจคือเงิน My Business My Cash
• อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขพิเศษ 1.99% ต่อปี
เป็นระยะเวลา 3 เดือนแรก
• สมัคร Payroll Package ลดอัตราดอกเบี้ย 1%
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในระยะเวลาเดือนที่ 4-12
• ฟรีค่าประเมินหลักประกัน

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยแบบ
ไม่มีหลักประกัน

• รับฟรี ! ร่มด้าม ขนาด 16 นิว้ ลาย SCB
เมือ่ สมัครสินเชือ่ ธุรกิจรายย่อยทัง้ แบบมีหลัประกัน
และไม่มหี ลักประกันภายในงานเท่านั้น

ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อเอสเอ็มอี

• ลงทะเบียนขอวงเงินสินเชื่อเอสเอ็มอี ภายในงาน
• ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้า SME 1 ใบ

• ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ต�่ำสุด 2.99%
• วงเงินกู้ 1-20 ล้านบาท
• ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก
- สามารถ Re-Finance ได้
- ไม่มีเงื่อนไข ท�ำประกัน
- หลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้า
ธุรกิจรายย่อย

• ส�ำหรับลูกค้า 50 ท่านแรกที่สมัคร
พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
• รับฟรี บัตรก�ำนัลเทสโก้ โลตัส
มูลค่า 100 บาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย : SME D Bank
สินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง

สินเชื่อ SMEs Re-Start

• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี
• วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
• ผ่อนนาน 10 ปี
สินเชื่อ 3D ลงทุนต่อเนื่องไม่มีสะดุด
o สินเชื่อ SMEs D Plus
o สินเชื่อ SMEs D เพื่อการลงทุน
o สินเชื่อ SMEs D เสริมสภาพคล่อง
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี
• วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
• ผ่อนนาน 10 ปี
¬“เติมความรู้”

บริการยกระดับ พัฒนาธุรกิจ

• โรงเรียน E-learning SME D Academy ฟรี !
ตลอด 24 ชั่วโมง
• กิจกรรมเพิ่มยอดขาย ขยายตลาดออนไลน์
ผ่าน E-Commerce ชั้นน�ำ

โปรโมชั่นส�ำหรับผู้ประกอบการ
SMEs

• ยื่นขอสินเชื่อ รับบัตร STARBUCKS CARD
มูลค่า 200 บาท (จ�ำนวนจ�ำกัด)
• ลงทะเบียนรับค�ำปรึกษาแนะน�ำสินเชื่อ
รับ Gift Set “SME D Gift ดูแลด้วยใจ”

เงินฝากโปรโมชั่นแรง
ดอกเบี้ยสูงสุด 10.90%

ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย
(Speed D+)

สลากออมทรัพย์ ธอส.
ชุดขาลเพิม่ พูน

บัญชีเงินฝากประจ�ำ

ออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

สลากออมทรัพย์ ธอส.
ชุด ต่อเงิน ต่อทอง

ธนาคารออมสิน

• ดอกเบี้ย สูงสุด 1.60% ต่อปี*
• วงเงิน 2,000,001-3,000,000 บาท
• สิทธิพิเศษ รับโค้ดส่วนลด Shopee
มูลค่า 100 บาท เมื่อลงทะเบียนผ่านทางไลน์ @
cimbthai
• รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท
เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส
ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) และเปิดใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking
เป็นครั้งแรก
• ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี*
• ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท
• สิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย รับโค้ดส่วนลด
Shopee สูงสุดมูลค่า 150 บาท เมื่อลงทะเบียน
ผ่านทางไลน์ @cimbthai
• ต่อที่ 1. รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท
เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน่
CIMB THAI Digital Banking เป็นครั้งแรก
• ต่อที่ 2 รับเพิ่ม โค้ดส่วนลด Shopee
มูลค่า 50 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิต
ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
• ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เงินฝาก

• เมือ่ สมัครตามเงือ่ นไขแคมเปญทีก่ ำ� หนด
ภายในงาน*
รับฟรี Lotus’s e-Coupons มูลค่า 100 บาท
• เมือ่ สมัครโซลูชนั่ ชุดสะดวกคล่องตัว
เพือ่ ท�ำธุรกรรม**
รับเพิม่ ตุก๊ ตาแมวน�ำโชค

• หน่วยละ 1,000 บาท
• อายุสลาก 3 ปี
• ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปี
(เมื่อฝากครบก�ำหนด)
• โอกาสรับผลตอบแทนผันแปร 0.70% ต่อปี
รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1% ต่อปี
• เงื่อนไขรับผลตอบแทนผันแปรเป็นไปตามที่
ธนาคารก�ำหนดจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีที่สุด
ของธนาคาร ที่น�ำเงินสลากออมทรัพย์
ชุดขาลเพิ่มพูนไปปล่อยสินเชื่อ
รางวัลสูงสุด : รางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท
จ�ำนวน 1 รางวัล/2 หมวด

• หน่วยละ 10,000 บาท
• อายุสลาก 3 ปี
• ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี
(เมื่อฝากครบก�ำหนด)
รางวัลสูงสุด : รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท
จ�ำนวน 1 รางวัล/หมวด

สลากออมทรัพย์ ธอส.
ชุด เกล็ดดาว

• หน่วยละ 5,000 บาท
• อายุสลาก 2 ปี
• ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.40% ต่อปี
(เมื่อฝากครบก�ำหนด)
รางวัลสูงสุด : รางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท
จ�ำนวน 1 รางวัล/หมวด
• จองสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565

กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.)
พิเศษ ออมกับ กอช.
วันนี้ รับประโยชน์ 3 ต่อ

• เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ดอกเบี้ยสูง
รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี
• พิเศษ เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี
หรือสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ภายในงาน
• รับ กระเป๋าผ้า Be Cool 1 ใบ
มูลค่า 129 บาท*
*เทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 0.5375 ต่อปี
เมื่อฝากเงินเดือนละ 2,000 บาท
เป็นเวลา 12 เดือน

เงินฝาก

• ดอกเบี้ยพิเศษ 109
• อัตราดอกเบี้ยแบบ Step up
สูงสุด 10.90%
เงื่อนไขการฝาก
• เปิดบัญชีข้นั ต�ำ 
่ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทต่องาน
• เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
• ต้องมีบัญชีเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน
• ต้องมีใบจองสิทธิ์จากงาน Money Expo
กรุงเทพฯ (ถึงก่อน ต่อคิวก่อน มีสิทธิ์ก่อน)
*สิทธิ์มีจำ� นวนจ�ำกัด

สลากออมสิน / สลากดิจทิ ลั
ฝากสลากตามเงื่อนไข

• ต่อที่ 1 รับบ�ำนาญตลอดชีพ
• ต่อที่ 2 รัฐบาลค�้ำประกันผลตอบแทน
• ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีเต็มจ�ำนวน
โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน สมัครสามาชิก
หรือส่งเงินสะสมกับ กอช. พร้อมรับของ
สมนาคุณมากมาย

SEMINAR

พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65
13.00 - 14.30 น.
Run for health , Run for wealth

รับมือเง�นเฟอพ�ง-ดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศ ดวยตราสารหนี้
กรกฏ กมลเนตรพ�สุทธิ์
ผูบร�หาร ธุรกิจผลิตภัณฑตราสารหนี้
และเง�นตราตางประเทศ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

อาทิตย 15 พ.ค. 65
15.00 - 16.30 น.
บสย. สนับสนุน
การเขาถึงแหลงเง�นทุน

เทียบจิตต จันทรภูติผลากร
ผูเชี่ยวชาญ ศูนยที่ปร�กษาทางการเง�น
SMEs (บสย. F.A. Center)

ศุกร 13 พ.ค. 65

เสาร 14 พ.ค. 65

11.00 - 12.30 น.

11.00 - 12.30 น.

ลงทุนเพ�่อเกษียณกับ กอช.
No risk, high return

Happy Health Happy Wealth

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแหงชาติ ดานลงทุน

เจาะลึกการลงทุนคนรุนใหม ในยุคดิจ�ทัล
สินธนันทน บุญยอด

อรุณศักดิ์ จรูญวงศนิรมล
อภิลักษณ เยาวโรจน

จิรวดี หอมเพชร CFP บร�ษทั กรุงเทพประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)

13.00 - 14.30 น.

หัวหนาฝายการตลาด กองทุนการออมแหงชาติ

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
ฝายธุรกิจดิจิทัล บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

13.00 - 14.30 น.

ภาวว�ทย กลิ�นประทุม

วางแผนซื้อบานอยางชาญฉลาด

ผูอำนวยการอาวุโส ฝายธุรกิจดิจิทัล
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

โคชหนุม จักรพงษ เมฆพันธุ

15.00 - 16.30 น.

15.00 - 16.30 น.

อานเกมโลกคร�ปโทฯ เปดเทคนิคลงทุนสูต ลาดหมี

KB J Capital บร�ษัทสินเชื่อรายใหม
จากประเทศเกาหลีใต
กับการเปดตลาดในเมืองไทย
Mr.Hyunwoo Noh

Chief Marketing Officer KB J Capital Co.,Ltd.

17.00 - 18.30 น.
บทบาทของเทคโนโลยี Blockchain
กับ อนาคตของระบบการชำระเง�น
ว�รัช มรกตกาล

ประธานเจาหนาที่บร�หารสายงานพาณิชย
และการลงทุน บร�ษทั สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ณัฐพงศ ตังเดชะหิรัญ

CEO-Chief of Executive Officer
บร�ษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ศุภกฤษฎ บุญสาตร

นายกสมาคมสินทรัพยดิจิทัลไทย
และเจาของชอง Bitcast

เบญจ สุพรรณกุล

Title: Partner (ทนายความหุนสวน)
Baker & McKenzie Ltd.

สนับสนุนไดย

เซสชั่นที่ 1 ถอดรหัสลงทุนคร�ปโทฯ คร�่งหลังป 2022

อัครเดช เดี่ยวพานิช

11.00 - 12.30 น.
โลกการลงทุนยุคดิจ�ทัล
และมุมมองในการคุมครองผูลงทุน
สุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพ�ทักษ

ผูอ ำนวยการฝายกำกับตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.

นภนวลพรรณ ภวสันต

ผูอำนวยการฝายสงเสร�ม
เทคโนโลยีทางการเง�น สำนักงาน ก.ล.ต.

ศุภกฤษฎ บุญสาตร

นายกสมาคมสินทรัพยดิจิทัลไทย
ดำเนินรายการโดย :

สินิดา เพชรว�ระกุล

13.00 - 14.30 น.
รูจัก DESTINY TOKEN เมื่อบุพเพสันนิวาส
พาการลงทุนและภาพยนตรมาเจอกัน
อภิญญา เร�องทว�คูณ
Managing Director
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กฤษฏิ์ งานทว�

Head of Sales and Structuring
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

15.00 - 16.30 น.
ทาว�กฤติ!! จังหวะเก็บ “หุนเด็ด & ดี” เขาพอรต
ณัฐวัฒน อนรัตน

ผูรวมกอตั้งและประธานกรรมการ
บร�ษัท คร�ปโตมายด กรุป โฮลดิ�งส จำกัด

Senior Executive Vice President
บล. ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จำกัด

พงศกร สุตันตยาวลี

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ

ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายผลิตภัณฑ
บร�ษัท บิทคับ ออนไลน จำกัด

to เก็บสินทรัพยดิจิทัลใหปลอดภัย
เซสชั่นที่ 2 how
ในยุค Web 3.0

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการโดย : ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

ดร.วาร�นทร แครา

17.00 - 17.45 น.

พ�ฒิกานต เอารัตน

โอกาสธุรกิจไทยภายใตโลก ที่เต็มไปดวยปจจัยเสี่ยง
ดร.มานะ นิมิตรวานิช

ประธานเจาหนาที่สายงานยุทธศาสตรองคกร
บร�ษัท คลาวดเซค เอเซีย จำกัด
กรรมการผูจ ดั การ Chief Digital Assets Officer
บล. ไทยพาณิชย จำกัด (SCBS)
ดำเนินรายการโดย ว�มลวรรณ เศรษฐถาวร

17.00 - 18.30 น.
คัด 5 หุนแกรงสูปเสือดุ
อาทิตย จันทรสวาง

ผูอำนวยการสายงานว�เคราะหหลักทรัพยดานกลยุทธ
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผูอำนวยการฝาย Business Risk
and Macro Research
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17.45 - 18.30 น.
Investing
in Turbulent Time
ดร.สมชัย อมรธรรม

ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ
บลจ. กองทุนกรุงไทย (KTAM)

ดำเนินรายการโดย

ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65
Cryptomind

13.00 - 13.30 น.

เทรดไมเปนก็ลงทุนพอรตคร�ปโทฯ ได
กับ Merkle Capital
สัญชัย ปอปลี

CEO, Cryptomind Advisory

13.30 - 14.15 น.
สรางผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด
กับ Elkrem E-Growth

(DeFi ยังนาสนใจอยูหร�อเปลาในชวงตลาดผันผวน)
กานตนิธิ ทองธนากุล
ผูกอตั้ง Kim Defi Daddy และ Bitcoin Addict
ผูบุกเบิกวงการ Defi ในประเทศไทย

15.00 - 15.30 น.

16.30 - 17.00 น.

จัดพอรตลงทุนในตลาดขาลง
มานะ คานิโยว

Head of commercial & IC, Merkle Capital

กำไรทุกสภาวะ THE BIG SHOT
การทำกำไรใน Options

ฐปนรรฑ ศร�บรรดิษฐ

ณัฐกฤษ อภิธนรัตน
(โคชนัท)

Lady Crypto

18.00 - 18.30 น.

การลงทุนในโลก
Metaverse
จร�นทร ฐิตะดิลก

Project Lead & Founder GuildFi

เสาร 14 พ.ค. 65
Supertrader

11.00 - 12.00 น.

กำไรทุกสภาวะ โดยการเทรดหุนเปนระบบ
ธนวัฒน วงศรัตนกุลธน
(โคชว�น)

Crypto Investment Outlook
คร�ปโทฯ ยังเปน
สินทรัพยเสี่ยงอยู ไหม

ศรัญู โกศินานนท

พ�รพัฒน หาญคงแกว

กำไรทุกสภาวะ ทำกำไรขาข�้น
และขาลงกับ Crypto Futures

CIO, Cryptomind Advisory

15.45 - 16.15 น.

Into the Metaverse ว�เคราะห
เจาะลึกกระแส metaverse
ทางเลือกใหมของสินทรัพยดิจ�ทัล
ภาณุว�ชญ ไทยานนท

Researcher, Cryptomind Advisory

อภินัทธ เดชดอนบม

Researcher, Cryptomind Advisory

กันตพงศ วงแหวน

Researcher, Cryptomind Advisory

14.00 - 15.30 น.

(โคชโอต)

12.00 - 13.00 น.

ณัฐนภนต ทศแสนสิน
(โคชแจ็ค)

กิตติวัฒน คลายมณี
(โคชออฟ)

13.00 - 14.00 น.

สธนธร พลชาภัทรพล
(โคชแทม)

สมพร บุญนิตย
(โคชอู)

15.30 - 16.30 น.
กำไรทุกสภาวะ
ปนพอรต 8,000 %
ชนนพล ชนุหะชา
(โคชเต)

16.30 - 18.00 น.

กำไรทุกสภาวะ ปนพอรต 10,000 %
ดวย Futures & Crypto
อิทธิพล พรพ�บูลย
(โคชตาว)

อาทิตย 15 พ.ค. 65
Bitkub

13.00 - 14.00 น.

Into NFT World: Tips & Trick
ในการลงทุน NFT ที่คุณควรรู
ธัช เอี่ยมฤทธิ ไกร (คุณนะ)

Analyst @ GuildFi

14:00 - 15:00 น.

กำไรทุกสภาวะ ปนพอรตทะลุลาน
ในตลาดหุนไทย

จากยุค Pop Culture สูยุค NFT Culture

(โคชหมี)

ศิลปนผูรวมออกแบบนอง
BullKub Freelance Character Design

สรัช จันทรบูรณะพ�นิจ

เอกธนัณฐ ประโมจนีย

(คุณกิต)

สนับสนุนไดย
MONEY AND BANKING CHANNEL

MONEY AND BANKING CHANNEL

MONEY AND BANKING CHANNEL

MINI
CONCERT

ตู ภพธร
กลัฟ คณาวุฒิ
ไตรพ�พัฒนพงษ

พบกับศิลปนดาราสุดฮอต
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

14.20 – 15.00 น.
กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพ�พัฒนพงษ ธ.กรุงเทพ

อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565
15.00 – 15.40 น.
ตู ภพธร EXIM BANK

ค
ช
โ
ำ
น
ม
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Y
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S
U
N
L OI
ธุร

C
E
M

ทุกยอดธุรกรรม

รับ 1 Coin

L
I
A
T
E
EST D กมาย

สูงสุด 100 Coins

1.
2.

ิน
ห
ว
ั
ห
L
HOTE

ที่พัก R และอีกมา

iPhone 13 (128 GB)
บัตรที่พัก Rest Detail Hua Hin

1 รางวัล
14 รางวัล

3.
4.

เคร�่องนวดแบบพกพา Amaxs รุน CS-327
บัตรชมภาพยนตร Major GOLD CARD

8 รางวัล
10 รางวัล

5.

บัตรชมภาพยนตร SF (1 รางวัล 2 ที่นั่ง)

20 รางวัล

6.

สมาชิกนิตยสารในเคร�อ

30 รางวัล

(ระยะเวลา 6 เดือน)

ว�ธีการรวมกิจกรรม Lucky ME Coins

1. สำหรับลูกคาที่มาทำธุรกรรมที่บูธภายในงานมหกรรมการเง�นกรุงเทพ ครั้งที่ 22
ระหวางวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 ที่ทำธุรกรรมตั้งแต 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�่อนไขการรวมกิจกรรม Lucky ME Coins

1. ผูที่ทำธุรกรรมตั้งแต 5,000 บาทข�้นไป จะได ME Coins ลุนรางวัล 1 Coin สูงสุด 100 Coins เทานั้น
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่ทำธุรกรรมในงานเทานั้น และตองไมเปนพนักงานที่มาออกบูธในงาน
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 18 พฤษภาคม 2565 ผาน แอปพลิเคชั่น Money Expo Plus และ Facebook: Money Expo การยืนยันสิทธิ์
รับของรางวัล โดยติดตอกลับคุณอติพร โทร. 0-2691-4126-30 ตอ 1216 (ภายในระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 -15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.-17.00 น.)
**หมายเหตุ หากไมติดตอรับของรางวัลตามชวงเวลาดังกลาวถือวาสละส�ทธิ์
สแกน QR

สแกน QR

ธนาคารและสถาบันการเงิน ภาครัฐและเอกชนที่เขารวมงาน

