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สินเชือ่บ้านกรงุไทย & สินเชือ่ Home for Cash
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษแบบคงที่	ปีแรก 
เริ่มต้น	1.88%	ต่อปี	
•	ดอกเบี้ยแบบลอยตวั	เฉลี่ย	3	ปี	เริ่มต้น	2.77%	ต่อปี	
•	ฟร	ีคาธรรมเนยีมการยื่นกู้
•	 ธนาคารออกค่าธรรมเนยีมการจดจ�านอง	1%
¬หมดปัญหาหนี้ท่วม	แค่รวมหนี้	กบัสนิเชื่อบ้านให้เงนิ	
•	ดอกเบี้ย	เริ่มต้น	4.72%	ต่อปี	
•	 ให้วงเงนิสูงสดุ	20	ล้านบาท
•	 ระยะเวลากู้สูงสดุ	30	ปี

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล 
ต่อเตมิ	ตกแต่ง	ซ่อมแซม	ที่อยู่อาศยั	 
ในรูปแบบรกัษ์โลก	
•	 รบั	ดอกเบี้ยพเิศษ	MRR-0.75%	 
ตลอดระยะสญัญา*	
•	พเิศษ	ส่วนลดอตัราดอกเบี้ยปีแรก	0.25%	
เมื่อสมคัรสนิเชื่อบ้านบวัหลวงพร้อมประกนัชวีติ
คุ้มครองเครดติ	โฮมเฟิสต์	พลสั**	

¬สินเชื่อบ้านบัวหลวง
เปลี่ยนบ้านในฝันให้เป็นบ้านในชวีติจรงิ	
•	 ดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อลงทะเบยีนจองสทิธภิายในงาน
•	 รบั	เซต็กระดาษโน้ต	Home	Loan	
•	 รบั	กระเป๋าผ้า	Home	Loan	
เมื่อผ่านการพจิารณาสนิเชื่อบ้านเบื้องต้น	 
(pre-screen)	ภายในงาน

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชือ่เคหะดอกเบ้ียพเิศษ 
•	ดอกเบี้ยปีที่	1	ต�่าสดุ	1.750%	
•	ปีที่	1	ผ่อนล้านละ	2,500	บาท	/	เดอืน
•	ปีที่	2	ผ่อนล้านละ	4,000	บาท	/	เดอืน
•	ปีที่	2	ผ่อนล้านละ	5,000	บาท	/	เดอืน
•	ปีที่	4	เป็นต้นไป	ค�านวณแบบเท่ากนัทกุงวด
ยกเว้น	ค่านติกิรรมสญัญา,	ค่าบรกิารสนิเชื่อ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย
¬สินเชือ่บ้านกสกิรไทย
•	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ	พร้อมรบักระเป๋าแคนวาส 
ภายในงาน	ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

•	ดอกเบี้ย	0%	ต่อปี	3	เดอืนแรก
•	ค่าธรรมเนยีมประเมนิราคาหลกัประกนัลด	50%
•	อตัราดอกเบี้ยปีแรกลดลง	0.25%	ต่อปี**
รบัฟร	ีหมอนรองคออุ่นรกั	
สมคัรพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน	
รับเพิ่ม
ต่อที่ 1	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้ตั้งแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป	
รบั	กระเป๋าเดนิทาง	Bear	Friends	24”	
ต่อที่ 2	ลูกค้าที่เบกิรบัเงนิกู้	ตั้งแต่	2	ล้านบาทขึ้นไป	
และซื้อประกนัชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ	(MRTA/MLTA)	
ตามเงื่อนไข**	รบั	บตัรก�านลัเซน็ทรลั	มลูค่า	5,000	บาทสินเชื่อบ้าน 

ซื้อ	สร้าง	ต่อเตมิ	หรอืขยาย/	ซ่อมแซมอาคาร 
เพื่อไถ่ถอนจ�านองที่ดนิ	และกู้เพื่อช�าระค่าเบี้ยประกนั
ชวีติคุ้มครองสนิเชื่อ(MRTA)	พร้อมกบัวตัถปุระสงค์
หลกัข้างต้น	โดยหลกัประกนัในการยื่นกู้ต้องอยู่ใน
พื้นที่กรงุเทพฯ	นนทบรุี	ปทมุธาน	ีและสมทุรปราการ	
•	ปีที่	1	อตัราดอกเบี้ยคงที่	2.60%	ต่อปี	
•	ปีที่	2	MRR-3.35%	ต่อปี
•	ปีที่	3	MRR-2.80%	ต่อปี	
•	ปีที่	4	จนถงึตลอดอายสุญัญาเงนิกู้
-	กรณสีวสัดกิาร	อตัราดอกเบี้ย	MRR	–	1.00%ต่อปี
-	กรณลีกูค้ารายย่อย	อตัราดอกเบี้ย	MRR	-	0.50%ต่อปี	
(ปัจจบุนัอตัราดอกเบี้ย	MRR	ธอส.	เท่ากบั	6.150%	
ต่อปี)
¬ พิเศษ	:	Golden	Minute	จองสทิธิ์สนิเชื่อบ้าน 
อตัราดอกเบี้ยพเิศษผ่าน	Application	:	GHB	ALL	 
ในวนัอาทติย์ที่	15	พ.ค.65	เวลา	15.00-15.15	น.
(วงเงนิจ�ากดั)	

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Home Loan
•	 เพยีงท่านสมคัรและยื่นเอกสารครบภายในงาน 
(สนิเชื่อรไีฟแนนซ์,	สนิเชื่อบ้านใหม่,	บ้านมอืสอง,	 
สนิเชื่อรบัสร้างบ้าน	และ	My	Home	My	Cash)	 
รบักระบอกน�้าร้อนเยน็	มูลค่า	490	บาท	 
สงวนสทิธิ์	1	ท่าน/สทิธิ์เท่านั้น	
•	พร้อมรบัอตัราดอกเบี้ยพเิศษ	ส�าหรบั 
สนิเชื่อรไีฟแนนซ์	3.99%
•	สนิเชื่อบ้านใหม่	บ้านมอืสอง	และสนิเชื่อ 
รบัสร้างบ้าน	4.33%	พร้อมฟรคี่าจดจ�านอง

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านครบวงจร

สินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือสอง
•	อตัราดอกเบี้ย	2.49%
•	วงเงนิกู้	2	ล้านบาทขึ้นไป
•	 ระยะเวลา	15	ปี
•	 รบัฟร	ีหมอนบ้าน	มูลค่า	380	บาท	 
(เฉพาะ	50	ท่านแรกต่อวนั)	เมื่อลกูค้ายื่นใบสมคัรสนิเชื่อ
มหีลกัประกนั	พร้อมเอกสารประกอบภายในงาน	

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย
ท�ำเลดี ท�ำเลทอง ลดรำคำพิเศษ
• รับ อัตรำดอกเบี้ยพิเศษ และฟรี ค่ำส�ำรวจและ 
ประเมินหลักประกัน 
• รับเพิ่ม Blue Bag 1 ใบ เมื่อจองซื้อทรัพย์สินพร้อมขำย
ภำยในงำน
• ส�ำหรับลูกค้ำที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อและผำ่นกำรพิจำรณำ
สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขำย

ธนาคารกสกิรไทย
K-Property (ทรัพย์สินรอการขายกสิกรไทย) 
• บำ้นมือสองลดเป็นล้ำน ลดสูงสุด 60%
• ฟรี! ค่ำธรรมเนียมกำรโอน สูงสุด 200,000 บำท
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นำน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100%
• คำ่จดจ�ำนอง 0.01% (กรณีบำ้นไม่เกิน 3 ลำ้นบำท)
• รับหมอนผำ้ห่ม ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
บ้านมือสอง หรอื ทรพัย์ NPA คณุภาพดที�าเลเด่น
• บ้ำนมือสอง ธอส. คุณภำพดีท�ำเลเด่นหลำกหลำย
ประเภทในกรงุเทพฯและปรมิณฑล กว่ำ 230 รำยกำร 
• มำจ�ำหน่ำยด้วยส่วนลดสูงสุด 30% จำกรำคำ
ปกติ พร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ต่อปี นำนสูงสุด
ถึง 24 เดือน โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกชมบำ้นมือสอง
ของธนำคำรและจองซื้อทรัพย์ผำ่นเว็บไซต์ www.
ghbhomecenter.com และ Application : G H 
Bank Smart NPA

ธนาคารกรุงไทย 
NPA Birthday Sale 
• ลดรำคำขำยสูงสดุ 55%
• ค่ำโอนกรรมสิทธ์ผู้ซือ้จ่ำยเพยีง 1%
• ดอกเบ้ียสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่ยูอ่ำศยั ปีแรก 0.5%
• ทรพัย์สินพร้อมขำย NPA ท่ัวประเทศ 
กว่ำ 2,200 รำยกำร มลูคำกว่ำ 8,800 ล้ำนบำท

 60%ลด 
สงูสดุ

ซื้อ/สร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

ที่นี ่
ที่เดียว

รีไฟแนนซ์

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี	AI	อจัฉรยิะ	ที่ตอบโจทย์ 
ทกุความต้องการเรื่องอสงัหารมิทรพัย์	ทั้งซื้อ	 
ขาย	เช่า	ซ่อม	สร้าง	ตกแต่ง	และลงทนุ	พร้อม 
น�าเสนอสนิค้าและบรกิารที่ตรงใจผู้บรโิภคด้วย 
ระบบค้นหาอจัฉรยิะ	
•	 โปรโมชั่นบ้านและคอนโด	0	บาท
•	 รบัส่วนลดเพิ่มสูงสดุ	300,000	บาท	
•	ฟรทีกุค่าใช้จ่ายวนัโอน

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จ�ากัด

บ้านมือสอง  
คณุภาพดที�าเลเด่น

NPA

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

ทีเอ็มบีธนชาต
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บัตรเครดิต
•	สมคัรบตัรเครดติบตัรหลกัใบแรก	ผ่านแอป	 
SCB	EASY	หรอื	Tablet	ของธนาคาร	หรอื	สาขา 
ทั่วประเทศ	พร้อมสมคัรรบัใบแจ้งยอดรายการ 
บตัรเครดติผ่าน	E-mail	(E-statement)
รับทันที
 ต่อที่1	:	ใช้จ่ายสะสมครบ	8,000	บาท	 
รบัคะแนนสะสมพเิศษ	8,000	คะแนน
 ต่อที่2	:	ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่	80,000	บาทขึ้นไป	 
รบัเพิ่ม	Starbucks	Voucher	มูลค่า	2,000	บาท	 
เมื่อลงทะเบยีนรบัสทิธิ์ผ่าน	SMS

สินเชื่อบุคคล
•	 รบัฟร	ีหมอนผ้าห่มน้องลงิอซีี่
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรสนิเชื่อหมนุวยีน	Speedy	Cash	
หรอื	สนิเชื่อส่วนบคุคล	Speedy	Load	

Speedy Cash 
•	 รบัดอกเบี้ย	0%	สูงสดุ	3	รอบบญัช	ี
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรใช้บรกิารโอนเงนิแบบเร่งด่วน

Speedy Load
•	 พเิศษ	อตัราดอกเบี้ยต�่าสดุ	9.99%	ต่อปี	 
(12	เดอืนแรก)
•	 ไม่ม	ีค่าธรรมเนยีมในการใช้วงเงนิ 
และการจดัการเงนิกู้
•	 เลอืกผ่อนช�าระเบาๆ	นานลูงสดุ	72	เดอืน
•	 ไม่ต้องมหีลกัทรพัย์หรอืบคุคลค�้าประกนั

ธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อสมคัรบตัรเครดติ	KTC	ทกุประเภท	(บตัรหลกัใหม่)	
•	 รบับตัรก�านลั	Starbucks	มูลค่า	200	บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อสมาชิก กบข.
ผ่อนหนกัเป็นเบา	เพยีงรวมหนี้กบักรงุไทย	 
ด้วย	สนิเชื่ออเนกประสงค์	วงเงนิสูง	ผ่อนนาน	ดอกเบี้ยต�่า
•	 เงนิกู้	ใช้จ่ายตามใจ
•	 วงเงนิกู้สูงสดุ	5	ล้านบาท
•	 ไม่ต้องมเีงนิเดอืนผ่านกรงุไทย	กย็ื่นกู้ได้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 
•	 เพื่อสมาชกิ	กบข.	อตัราดอกเบี้ยพเิศษ 
เริ่มต้น	6.47%	ต่อปี

เงินสดส�ารองพร้อมใช้
•	 วงเงนิกู้สูงสดุถงึ	15	เท่าของเงนิเดอืน
•	สนิเชื่อบคุคลดอกเบี้ยต�่า
•	 	คดิดอกเบี้ยตามจ�านวนเงนิใช้จรงิ

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 
•	อตัราดอกเบี้ย	9%
•	วงเงนิ	2,000,000	บาท
•	นาน	12	เดอืน
•	 รบัฟร	ีกระเป๋าผ้ารบัทรพัย์	1	ใบ	 
(เฉพาะ	50	ท่านแรกต่อวนั)	เมื่อลูกค้าสมคัรสนิเชื่อ
บคุคลเพอร์ซนันลัแคช

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

Xpress Loan  
(สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)
“เงนิก้อน	ผ่อนน้อย	อนมุตัไิว	กู้หมื่น	ผ่อนเริ่มต้น	 
500	บาท/เดอืน”

Xpress Cash  
(บัตรเงินด่วน เอ็กเพรส แคช)
	“เงนิสด	กดทนัใจ	อนมุตัไิว	สมคัรง่ายผ่าน	K	Plus”		

KBank Credit Card  
(บัตรเครดิตการ์ดกสิกรไทย)
•	 แคมเปญพเิศษส�าหรบัลูกค้าใหม่ที่สมคัร	 
4	หน้าบตัร	(Platinum,	Titanium,	JCB,	OneSiam
•	 รบัคะแนนสะสมพเิศษ	K	Point	5,000	คะแนน	
•	สมคัรบตัรเครดติ	KBank	-	Shopee	Credit	Card	 
รบัคะแนนสะสม		K	Point	สูงสดุ	14,000	คะแนน		
•	 เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมคัรบตัร	KBank	-	Shopee	
Credit	Card	และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
ต่อที่	1:	รบัคะแนนสะสม	K	Point	สงูสดุ	5,000	คะแนน	
เมื่อมยีอดการใช้จ่ายสะสมที่	Shopee	ภายใน	30	วนั	
นบัจากวนัที่อนมุตับิตัร	KBank	-	Shopee	Credit	Card		
ต่อที่	2:	รบัคะแนนสะสม	K	Point	เพิ่ม	9,000	คะแนน	
เมื่อมยีอดการใช้จ่ายออนไลน์	+	Shopee	สะสมครบ	
50,000	บาท	ภายใน	90	วนั	นบัจากวนัที่บตัร	KBank	
-	Shopee	Credit	Card	ได้รบัอนมุตัิ

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล  
•	ส�าหรบัลูกค้า	100	ท่านแรก	ที่สมคัร	 
และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน	
•	 รบัฟร	ีกระเป๋า	PLoan	Big

¬บัตรเครดิตกรุงศรี		ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคล	
โดย	บรษิทั	บตัรกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั		

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 
•	 สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	50,000	บาทขึ้นไป	
ภายใน	30	วนัหลงัจากบตัรได้รบัอนมุตัิ				
รบัฟรี		10,000	คะแนน

¬บัตรเครดิต กรุงศรี นาว/บัตรเครดิต 
กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม/บัตรเครดิต 
กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
•	 รบัฟร	ีกระเป๋า	Valentino	Ronda
สมคัรและมยีอดใช้จ่ายผ่านบตัรครบ	5,000	บาทขึ้นไป	
ภายใน	30	วนัหลงัจากบตัรได้รบัอนมุตัิ			

¬บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคลโดย	บรษิทั	อยธุยา	
แคปปิตอลเซอร์วสิเซส	จ�ากดั	สมคัรบตัรกรงุศร ี
เฟิร์สช้อยส์	/บตัรกรงุศรเีฟิร์สช้อยส์	วซี่า	แพลทนิมั
• รับฟร	ีMetaverrr	ELLE	Tote		
เมื่อมยีอดใช้จ่าย	8,000-29,999	บาท	ภายใน	30	วนั
หลงัจากบตัรได้รบัการอนมุตัิ		หรอื
•	 รับฟรี	Metaverrr	Cagioni	Corporate	luggage		
เมื่อมยีอดใช้จ่าย	30,000	บาทขึ้นไป	ภายใน	30	วนั
หลงัจากบตัรได้รบัการอนมุตัิ

¬บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ให้บรกิารสนิเชื่อบคุคลโดย	บรษิทั	เจเนอรลั	คาร์ด	 
เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	สมคัร	และมกีารใช้จ่ายผ่านบตัร	
8,000	บาทขึ้นไป	ภายใน	45	วนั	หลงัจากบตัร 
ได้รบัการอนมุตัิ
รับฟรี	กระเป๋าผ้า	NAUTICA	Canvas	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่   
•	ส�าหรบัลูกค้าใหม่	เมื่อสมคัรและยื่นเอกสารครบ	
ส�าหรบัการสมคัรสนิเชื่อหมนุเวยีนส่วนบคุคล 
แคชจอยหรอืบตัรกดเงนิสดแคชจอยอซีี่ 
หรอืสนิเชื่ออเนกประสงค์	
ต่อที่	1	รบัของสมนาคณุทนัที	เมื่อยื่นเอกสารครบ	
-	แก้วน�้าแคชจอย	แฟนซ	ี(Kashjoy	Fancy)	
-	รบัหมอนผ้าห่มแคชจอย	(Kashjoy)	
ต่อที่	2	รบัของสมนาคณุ*	เมื่อมยีอดเบกิถอนเงนิสด
สะสมตั้งแต่	15,000	บาท	
-	รบักระเป๋าเป้แคชจอย	อซีี่	(Kashjoy	Easy)	
-	รบักระเป๋าเดนิทางแคชจอย	ดูโอ้	(Kashjoy	Duo)	

¬สินเชื่ออเนกประสงค์แคชจอย
•	ส�าหรบัลูกค้าใหม่	เมื่อสมคัรและยื่นเอกสารครบ	
ส�าหรบัการสมคัรสนิเชื่อหมนุเวยีนส่วนบคุคลแคชจอย

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ�ากัด
หรอืบตัรกดเงนิสดแคชจอยอซีี่หรอืสนิเชื่อ
อเนกประสงค์	รบัของสมนาคณุ	2	ต่อ	ดงันี้	
ต่อที่	1	รบัของสมนาคณุทนัที	เมื่อยื่นเอกสารครบ	
ภายในงาน	Money	Expo	
-	แก้วน�้าแคชจอย	แฟนซ	ี(Kashjoy	Fancy)	 
(ส�าหรบัผูท้ี่มรีายได้เฉลี่ยน้อยกว่า	30,000	บาทต่อเดอืน)
-	รบัหมอนผ้าห่มแคชจอย	(Kashjoy) 
(ส�าหรบัผูท้ี่มรีายได้เฉลี่ยมากกว่า	30,000	บาทต่อเดอืน)
ต่อที่	2	รบัของสมนาคณุ*	เมื่อได้รบัอนมุตัสินิเชื่อ	
ดงันี้	เมื่อมยีอดเบกิถอนเงนิสดสะสมตั้งแต่	15,000	บาท	
ภายใน	30	วนั	นบัจากวนัที่ได้รบัอนมุตัิ	ทั้งนี้	 
ในรอบบลิแรก	ลูกค้าต้องช�าระขั้นต�่า	และมยีอด 
สนิเชื่อคงค้างขั้นต�่า	8,000	บาท
-	รบักระเป๋าเป้แคชจอย	อซีี่	(Kashjoy	Easy) 
(ส�าหรบัผูท้ี่มรีายได้เฉลี่ยน้อยกว่า	30,000	บาทต่อเดอืน)
-	รบักระเป๋าเดนิทางแคชจอย	ดูโอ้	(Kashjoy	Duo)	
(ส�าหรบัผูท้ี่มรีายได้เฉลี่ยมากกว่า	30,000	บาทต่อเดอืน)

•	 Social	Banking	ที่่น�าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยให้
ธรุกรรมทางการเงนิเป็นเรื่องง่ายๆ	อยู่ในแอปพลเิคชั่น	
LINE	อาท	ิโอนเงนิได้ใน	LINE	สะดวก	รวดเรว็	 
พร้อมส่งซองเงนิน่ารกัๆ	และบรกิารยมืเงนิที่มจีดุเด่น
คอื	ใครๆ	กส็มคัรได้	แค่มี	LINE	รวมถงึคนที่ไม่ม ี
รายได้ประจ�า	เพยีงมรีายได้ขั้นต�่า	5,000	บาทต่อเดอืน	
(ขึ้นอยูก่บัผลติภณัฑ์	เงื่อนไขเป็นไปตามบรษิทัก�าหนด)	
และรู้ผลอนมุตัไิว

กู้ส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 0%

ทีเอ็มบธีนชาต
บัตรกดเงินสด ttb flash
ดอกเบี้ยถูก	0.42%	ต่อเดอืน	นาน	4	เดอืน
ดอกเบี้ยพเิศษ	เมื่อสมคัรบตัร	flash	และใช้บรกิาร
เบกิเงนิสดผ่อนชลิล์	ชลิล์	โอนเข้าบญัชี	
หรอื	กดเงนิสด	ตามเงื่อนไข



ดีีแทค ท้�งให้้ดีี จััดีแคมเปญ #ท้�งให้้ดีีมีแต่่ไดี้  
ชวนลููกค้าทุกเครืือข่่าย รื่วมท้�งซากข่ยะมือถืือแลูะ
อุปกรืณ์์อ้เลู็กทรือน้กส์์เก่าเพื่ื�อนำาเข่้าส์ู่รืะบบรืีไซเค้ลู
อย่างถืูกว้ธีี ไม่มีการืฝัังกลูบ ห้วังช่วยลูดีซากข่องเส์ีย
อันต่รืายจัากชุมชน ซ่�ง 65% มาจัากซากผลู้ต่ภััณ์ฑ์์
เครืื�องใช้ไฟฟ้าแลูะอ้เล็ูกทรือน้กส์์ 435,187 ต่ัน แลูะ 
ไดี้รืับการืกำาจััดีอย่างถืูกต่้องเพื่ียง 13% เท่านั�น

ในปี  2564 ที�ผ่านมา ยอดีข่ายส์มารื์ต่โฟน 
ในปรืะเทศไทยมีมากถื่ง 20.9 ลู้านเครืื�อง เต่้บโต่จัาก 
ปีก่อน  21% ไม่นับรืวมแท็บเลู็ต่ 2 ลู้านเครืื�อง อุปกรืณ์์
ส์วมใส่์อัจัฉร้ืยะ เช่น นาฬ้ิกาอัจัฉร้ืยะ หู้ฟัง ฯลูฯ อีกกว่า 
3.46 ลู้านช้�น เป็นผลูพื่วงมาจัากการืเรีืยนออนไลูน์  
แลูะการืทำางานที�ยืนห้ยุ่นในช่วงการืแพื่ร่ืรืะบาดีข่อง 
โคว้ดี-19 ส่์งผลูให้้ความต้่องการือุปกรืณ์์อ้เล็ูกทรือน้กส์์ 

เพ้ื่�มสู์งข่่�นต่ามไปดี้วย แลูะเมื�ออุปกรืณ์์เห้ลู่านี�ส์้�นส์ุดี 
อายุการืใช้งาน ห้ากถูืกท้� งปะปนกับข่ยะทั� วไป  
ก็จัะกลูายเป็นข่องเส์ียมีพื่้ษอันต่รืาย ส์่งผลูต่่อส์ุข่ภัาพื่ 
ข่องคนในชุมชนไดี้ในรืะยะยาว

ดีีแทคเช้ญชวนลููกค้าทุกเครืือข่่ายร่ืวม #ท้�งให้้ดีี 
มีแต่่ได้ี นำาซากข่ยะอ้เล็ูกทรือน้กส์์แลูะอุปกรืณ์์ไอที
ข่นาดีเลู็ก อาท้ โทรืศัพื่ท์มือถืือ แท็บเลู็ต่ ส์มารื์ต่วอต่ช์
แบต่เต่อรืี�ส์ำารือง หู้ฟัง แลูะอุปกรืณ์์เส์รื้มต่่างๆ มา 
#ท้�งให้้ดีีมีแต่่ได้ี โดียดีีแทคอาส์าเป็นผู้นำาซากข่ยะ
อเ้ลูก็ทรือนก้ส์์เกา่เห้ลูา่นี� เข่า้ส์ูร่ืะบบรืไีซเค้ลูอยา่งถืกูวธ้ีี
ไม่ให้้มีการืฝัังกลูบ ลูุ้นรืับมือถืือแลูะรืางวัลูอื�นๆ  
รืวม 1,197 รืางวัลู 

นายชารััด เมห์์โรัทรัา ปรัะธานเจ้้าห์น้าท่�บริัห์ารั 
บริัษััท โทเทิ�ล แอ็็คเซ็็ส คอ็มมูนิเคชั�น จ้ำากััด (มห์าชน)  

ห์รืัอ็ด่แทค กลู่าวว่า “ดีีแทคในฐานะผู้ให้้บรื้การื 
ดี้านโทรืคมนาคม เรืามุ่งมั�นที�จัะลูดีผลูกรืะทบต่่อ 
ส์้�งแวดีลู้อมแลูะว้กฤต่ส์ภัาพื่อากาศ ซ่�งเป็นผลูมา 
จัากการืดีำาเน้นธุีรืก้จัอย่างเร่ืงด่ีวนใน 3 ดี้าน การืใช้
พื่ลัูงงานในโครืงข่่ายสั์ญญาณ์ ข่ยะทั�วไปแลูะการืจัดัีการื
ข่ยะอ้ เลู็กทรือน้กส์์ ในส่์วนข่องการืจััดีการืข่ยะ
อ้เล็ูกทรือน้กส์์ผ่านโครืงการื ‘ท้�งให้้ดีี’ เรืามีแผนข่ยาย
ความร่ืวมมือไปสู่์พัื่นธีม้ต่รืที�ห้ลูากห้ลูาย อาท้ ภัาคอสั์งห้าฯ
ภัาคไอทีฯ รืวมถื่งโครืงการื #ท้�งให้้มีแต่่ไดี้ เรืาเช้ญชวน
ลููกค้าทุกเครืือข่่ายเพืื่�อผลูักดีันให้้เก้ดีการืมีส์่วนรื่วม 
จัากผู้ใช้งาน นำาซากข่ยะอ้เล็ูกทรือน้กส์์มาเข้่าส์ู่รืะบบ
รืีไซเค้ลูอย่างถูืกว้ธีี ไม่มีการืฝัังกลูบ มุ่งส์ู้เป้าห้มาย 
การืเก็บซากข่ยะมือถืือแลูะอุปกรืณ์์อ้เลู็กทรือน้กส์์เก่า
จัากผู้ใช้งานให้้ไดี้ 420,000 ช้�น ภัายในส์้�นปี 2565”

•  ลุ้้�นรัับโทรัศััพท์มืือถืือ Samsung Galaxy A22 5G รัาคาเครืั�องลุ้ะ 8,880 บาท จำำานวน 7 เครืั�อง รัวมืมูืลุ้ค่า 62,160 บาท

•  ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 500 บาท จำำานวน 140 ใบ รัวมืมูืลุ้ค่า 70,000 บาท

•  ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 200 บาท จำำานวน 350 ใบ รัวมืมูืลุ้ค่า 70,000 บาท

•  ลุ้้�นรัับบัตรักำำานัลุ้ Bic C รัาคาใบลุ้ะ 100 บาท จำำานวน 700 ใบ รัวมืมูืลุ้ค่า 70,000 บาท

•  ใบอน้ญาตเลุ้ขท่� 72-78/ 2565 //เงื�อนไขเป็็นไป็ตามืท่�บริัษััทกำำาหนด

จำับรัางวลัุ้ : ท้กำวนัท่� 8 ของเดือน
ป็รัะกำาศัผลุ้ : ท้กำวนัท่� 9 ของเดือน
ทาง dtac Facebook



บมจ.ไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต
• รับฟร	ีPremium	Stix	1	กล่อง
ส�าหรบัลูกค้าที่ดาวน์โหลดและลงทะเบยีนแอปพลเิคชั่น	
• รับฟร	ีบตัร	Starbucks	มูลค่า	100	บาท
สทิธพิเิศษส�าหรบัสมาชกิไทยประกนัชวีติ	INFINITE	
• รับฟร	ีBook	Bank	และ	บตัรสมาชกิ	M	Generation
เมื่อเป็นสมาชกิ	PRIVILEGE

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันชีวิต
•	กรมธรรม์ที่น�าส่งและอนมุตัภิายในงาน	 
รบัของที่ระลกึตามตามเงื่อนไข
ต่อที่	1	รบักระเป๋า	KTAXA	Green	Shopping	Bad	
กรมธรรม์รายสามญัที่ปิดในงาน	ไม่จ�ากดัจ�านวนเบี้ย	
1	ใบ	ต่อ	1	กรมธรรม์
ต่อที่	2	เมื่อกรมธรรม์อนมุตัริบัทนัที
•	 กระเป๋าเดนิทางสะพายข้าง
•	กระเป๋าล้อลาก	20	นิ้ว
•	 เครื่องพ่นไอน�้า

ประกันภัยกรุงไทยสุขภาพสุชใจ
•	 รบัฟร	ีบตัร	Starbucks	E-Coupon	มูลค่า	150	บาท

ประกันวินาศภัย 
•	 รบัสายรดัข้อมอือจัฉรยิะ	Mi	Band3
•	 เมื่อซื้อผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยั	 
ตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกัน 
•	 รบัเงนิคนื	หรอืเครดติเงนิคนื	หรอืบตัรก�านลั
•	 รบัสทิธสิมคัรบตัร	Prime,	First
•	 รบัสทิธผิ่อนช�าระ	0%	สูงสดุ	10	เดอืน
•	 รบัสทิธคิะแนนสะสมบตัรเครดติ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
ประกันชีวิต 
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัชวีติ	และ	/	หรอื	 
บมจ.ไทยประกนัชวีติ
•	ตั้งแต่	50,000-99,999	บาท	รับฟร	ีกระเป๋าถอื
•	 ตั้งแต่	100,000-499,999	บาท	รบัฟร	ีกระเป๋าเดนิทาง	17”	
•	ตั้งแต่	500,000	บาทขึ้นไป	รับฟร	ีกระเป๋าเดนิทาง	25”	
¬ประกัน 18/8, 20/5, 20/10, 85/5, 90/7
•	 รบัฟร	ีPower	Bank	
¬ประกันภัยส�าเร็จรูป  
ของ	บมจ.อลอินัซ์	อยธุยา	ประกนัภยั	
•	 1,499	บาท	ขึ้นไป	รับฟร	ีกระเป๋าช้อปปิ้งสดี�า
โปรโมชั่นพิเศษ	
ส�าหรบัลูกค้าที่สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัชวีติ 
สูงสดุในแต่ละวนั	(1,000,000	บาทขึ้นไป	ต่อกรมธรรม์)	
รบัเพิ่ม	ทองค�ามูลค่า	50,000	บาท	1	รางวลั 
(รวม	4	วนั	=	4	รางวลั)	

ธนาคารกรุงเทพ
บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แฮปปี้  
•	 เหมา-เบิ้ล-คุ้ม	คุ้มครองครบ	ทั้งชวีติและสขุภาพ	
•	 รบับตัรของขวญัสตาร์บคัส์	มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท
¬ประกันชีวิต 
•	Be	ToGether	ประกนัชวีติที่เข้าใจคณุอย่างแท้จรงิ	
•	พเิศษ	สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัปีแรกภายในงาน	
•	 รบับตัรของขวญั	สตาร์บคัส์	มลูค่าสูงสดุ	1,000	บาท
¬Gain 1st ประกันที่ดี ชีวิตมีแต่ได้
พเิศษ	สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัปีแรกภายในงาน
รบับตัรของขวญั	โลตสั	มูลค่าสูงสดุ	1,000	บาท
¬ประกันวินาศภัย 
ประกนัภยัครบวงจร	เพื่อนที่จรงิใจ	ดูแลทกุปัญหา
•	พเิศษ	สมคัรและช�าระเบี้ยประกนัภยัปีแรกภายในงาน
•	 รบับตัรของขวญั	โลตสั	มูลค่าสูงสดุ	500	บาท

บมจ.ทิพยประกันภัย
ประกันภัย 
•	 รบัข้อเสนอดทีี่สุด...ว้าวที่สดุ	กบัโปรสดุปัง	 
เลอืกซื้อแผนประกนัภยัที่จดัมาให้ครบทกุความ
ต้องการ	ครบทกุไลฟ์สไตล์	เพื่อให้คณุทั้งมั่นคง	 
และมั่งคั่งไปได้พร้อมๆ	กนั	
•	ส่วนลดเบี้ยสูงสดุ	23%
•	ของสมนาคณุ	รวมมูลค่ากว่า	3	แสนบาท
•	บตัรโลตสัสูงสดุ	1,000	บาท
•	ผ่อน	0%	นานสูงสดุ	10	เดอืน
•	ครบจบทกุเรื่องประกนัภยั	มเีจ้าหน้าที่พร้อม 
ให้ค�าปรกึษาและบรกิารคณุลูกค้าอย่างเตม็รูปแบบ	
ไม่ว่าจะเป็นประกนัภยัรถยนต์	ประกนัอคัคภียั	
ประกนัภยัสขุภาพและอบุตัเิหตุ	 
และประกนัประเภทอื่นๆ	อกีมากมาย

บริษัท ซันเดย์ อินส์ จ�ากัด
ประกันสุขภาพ 
•	พเิศษ	4	ต่อ!	เฉพาะในงาน	Money	Expo	เท่านั้น
•	 เพยีงซื้อประกนัสขุภาพรายเดี่ยว
•	ค่าเบี้ยประกนั	5,000	บาทขึ้นไป	รบัเลย!
ต่อที	่1	ลดทนัท!ี	10%	เพยีงใช้โค้ด	SUNDAYMONEYEXPO
ต่อท่ี	2	รบัทนัท!ี	โค้ดส่วนลด	Lazada	มลูค่า	200	บาท
ต่อที	่3	ฟร!ี	ประกนัสขุภาพส�าหรบัหน้าฝน	 
คุ้มครอง	30	วนั
ต่อที	่4	รบัสทิธิ์ลุ้นทอง	ทกุวนัที่	1	และ	16	ทกุเดอืน

บมจ.คิง ไว ประกันชีวิต 
ออมคุ้มคุ้ม 10/5 ประกันชีวิต
•	 เบี้ยประกนั	35,000-1,000,000	บาท
•	ทนุประกนั	35,000-1,000,000	บาท
•	ความคุ้มครอง	10	ปี
รายละเอียด
1.	ออมสั้น	5	ปี	คุ้มครอง	10	ปี
2.	มเีงนิคนืตลอดสญัญา	ผลตอบแทนตลอดสญัญา
รวม	555%	
3.	ผลตอบแทนสูง	และการนัตกีารออม	
4.	รบัตั้งแต่	1	เดอืน	1	วนั	ถงึ	65	ปี	 
ไม่ต้องตรวจสขุภาพ
5.	ทนุประกนัเริ่มตั้งแต่	35,000-1,000,000	บาท

¬ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพ
•	 เบี้ยประกนั	เบี้ยเริ่มต้น	1,337	บาท/เดอืน
•	ทนุประกนั	50,000	บาท
•	ความคุ้มครอง	3,000,000	บาท
รายละเอียด
1.	ประกนัสขุภาพเหมาจ่าย	จ่ายเบี้ยรายเดอืน	 
เบี้ยเริ่มต้น	1,337	บาท/เดอืน	ไม่มดีอกเบี้ย
2.	ค่ารกัษาแบบผู้ป่วยนอกสูงสดุ	50,000	บาท	 
ไม่จ�ากดัจ�านวนครั้ง
3.	คุ้มครองค่ารกัษาเหมาจ่ายสูงสดุ	10	ล้านบาท	
4.	คุ้มครองอบุตัเิหตุ	สขุภาพ	โรคมะเรง็	 
และโรคร้ายแรง	50	โรค
5.	สถานพยาบาลในเครอืข่ายกว่า	400	แห่งทั่วประเทศ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
พบกับประกันภัยหลากหลายประเภท  
อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยอุบัติเหตุ 
ประกันภัยการเดินทาง  
และประกันภัยสุขภาพ 
รับส่วนลดพิเศษ!	
•	 รบัฟรทีนัท	ีแก้วน�้า	LocknLock	กล่องอเนกประสงค์	
หรอืกระเป๋าแคนวาส
•	ผ่อนช�าระผ่านบตัรเครดติ	0%	นาน	6	หรอื	10	เดอืน	
(ส�าหรบัประกนัภยัที่มเีบี้ยประกนัภยัตั้งแต่	5,000	บาท	
ขึ้นไป)*	เมื่อท�าประกนัภยัภายในงาน
* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทัก�าหนด

บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต
ซัมซุงบ�านาญ A90/5 กรณีอายุ 30 
•	คุ้มครอง	90	ปี	
•	ส่งเบี้ย	5	ปี	คุ้มครองถงึอาย	ุ90	ปี	
•	ตั้งแต่อาย	ุ65	จะได้รบัเงนิคนืทกุปี	ปีละ	12%	 
จนถงึอาย	ุ90	ปี	
¬สมาร์ทช้อยส์ 95/10 กรณีอายุ 30 
•	ส่งเบี้ย	10	ปี	
•	คุ้มครองชวีติถงึอาย	ุ95	ปี	IRR	3%
¬ตลอดชีพ 99/20 ลักซ์ชัวรี่ แคร์ 
•	ประกนัสภุาพแบบเหมาจ่าย	(แบบ	Luxury)	
•	ความคุ้มครอง	99	ปี

ซื้อประกันในงาน
ทองค�าหนัก 10 บาท

แจกฟรี





ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กองทุนรวม
ให้บริการโดย บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรงุศร ีจ�ากัด

ลงทนุในกองทุนรวมท่ีร่วมรายการ 

เมือ่มียอดเงนิลงทนุสทุธิทกุๆ 50,000 บาท  

ในกองทนุ KFCORE, KFGBRAND-A, KFGBRAND-D, 

KT-Ashares-A

รบัฟร ีบัตรก�านัลเซน็ทรัล มลูค่า 100 บาท

หลักทรพัย์กรุงศรี
ให้บริการโดย บมจ.หลกัทรพัย์ กรุงศรี

• เปิดบัญชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ หรอืบัญชซีือ้ขายสญัญา 

 ซือ้ขายล่วงหน้า พร้อมเอกสารครบถ้วนภายในงาน 

• รบัฟร ีกระเป๋า Sport By Krungsri Securities 

 ส่งค�าสัง่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ อย่างน้อย 1 รายการ  

 ภายใน 30 วนันบัจากบญัชีได้รับการอนมัุติ

• รบัเพิม่ Lazada e-Voucher มูลค่า 100 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
กองทุนรวม
พเิศษ! เมือ่ลงทุนในกองทนุรวม

RMF/ SSF/ SCBSMART2/ SCBSMART2A/ SCBPIND/ 

SCBPINA/ SCBMILDA

Principal VNEQ ภายในงาน

การลงทุน
โอกาสดีๆ  กระจายการลงทนุไปยงัตลาดหุน้ต่างประเทศ

เพือ่โอกาสรบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ 

กบักองทนุดชันีชัน้น�าทัว่โลก SCBWORLD(A),  

SCBDJI(A) และ SCBS&P500

ธนาคารกรุงไทย
KTAM Smart Trade
ส�าหรับลกูค้าท่ีลงทนุภายในงาน 

ช�าระเบีย้   รบั

ตัง้แต่ 600,000 บาทข้ึนไป  กระเป๋าเป้อเนกประสงค์ 

ตัง้แต่ 400,000 บาทข้ึนไป กระเป๋าเดินทางพกพา 

ตัง้แต่ 200,000 บาทข้ึนไป รบัฟรีกระเป๋า G2000

KTX
เปิดบัญชี ซ้ือ-ขาย หลักทรัพย์ 
รบัฟร ีSwensen E-Card มลูค่า 100 บาท

ต่อยอดความมั่งคั่ง
ด้วยหุ้น&กองทุน

ธนาคารกรุงเทพ
กองทุนรวม 
ลงทนุกองทนุ RMF/SSF และมยีอดลงทนุรวมภายในงาน 

ลงทนุ 250,000 บาทข้ึนไป รบั ชุดผ้าเช็ดตวั Bubu 1ชดุ 

ลงทนุ 50,000 บาทขึน้ไป รบั Carnival Bag 1 ใบ 

บรกิารแนะน�าเปิดบญัช ีซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

รบั Bualuang ECO Bag 1 ใบ 

เมือ่เปิดบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ กบั บมจ.หลักทรพัย์ บัวหลวง  

ภายในงานและใช้บญัชีเงนิฝากของธนาคารกรงุเทพ  

เพือ่เป็นบญัชรีบั-จ่ายค่าซือ้ขายหลกัทรพัย์อัตโนมติั (ATS)

บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จ�ากัด
ลงทุนร้านสะดวกซักครบวงจร 
แบรนด์ดงัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ทีเ่ปิดแล้วกว่า 750 สาขา ทัว่โลก 

• ยืนยนัความส�าเรจ็ด้วยรางวลั Best Medium Franchise

•	 พิเศษ	จองภายในงานรบัส่วนลดสงูสดุ 300,000 บาท!

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค
ซปุเปอร์เทรดเดอร์ รพีบับลคิ สถาบนัสอนการลงทุน 

แห่งแรกของเมืองไทย Investment Academy

• ไฮไลต์ผลิตภณัฑ์ Product Features 

• สอนต้ังแต่ 0-100 มอืใหม่ถงึมอืโปร

• รปูแบบการเรยีน เรยีนได้ท้ังออนไลน์  

 และเรียนสดทีส่ถาบนั

• มโีค้ชพีเ่ลีย้งดูแลและพฒันาทกุการลงทนุ  

 ให้ตอบโจทย์กบัไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนตลอดปี

• รายละเอยีดผลติภัณฑ์ Product Detail 

• คอร์สเรยีนทีมี่โค้ชพีเ่ลีย้งดแูล “ลงทนุได้ในทกุสภาวะ”

 คอร์สนีไ้ด้สทิธิเ์รยีน 1 ปี ปพูืน้ฐาน 2 เดือน ปฏบิติัจรงิ  

 10 เดือน (ยกตวัอย่างจากหน้างานจริง เข้าใจง่าย  

 วดัผลได้จรงิ แก้ปัญหาให้สมาชกิรายบคุคล)

• สอนต้ังแต่ 0-100 มอืใหม่ถงึมอืโปร

• รปูแบบการเรยีน เรยีนได้ท้ังออนไลน์  

 และเรียนสดทีส่ถาบนั

• มโีค้ชพีเ่ลีย้งดูแลและพฒันาทกุการลงทนุ  

 ให้ตอบโจทย์กบัไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนตลอดปี

• ได้เจอการเทรดทีเ่ป็นสไตล์ของตวัเอง 

• เรยีนจบ 1 ปี สามารถเทรดท�าก�าไรได้จรงิ

ส�านักงาน ก.ล.ต. 
“3	ทศวรรษ	ก.ล.ต.	สูต่ลาดทุนดิจทัิลอย่างย่ังยืน” 
ขอเชญิชวนทุกท่านเข้าเยีย่มชมบธู ก.ล.ต. ภายใต้แนวคิด 

“Balancing your investment for sustainable wealth 

ลงทนุสมดลุ สูค่วามยัง่ยืน” ร่วมเรยีนรู้

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมความรู้
มากมายภายในบูธ อาทิ
• บอร์ดดิจทิลัทีน่�าเสนอความรูส้นิทรพัย์ดจิทิลั 

 และการลงทนุอ่ืน ๆ อ่านครบรูร้อบการลงทนุ 

• กจิกรรมสมัมนา fireside chat ภายในบธู  

 พบกบักูรสูดุพเิศษ ทีจ่ะมาให้ความรูแ้บบรอบด้าน

 ในเร่ืองราวท่ีหลากหลาย ทัง้การวางแผนการเงิน 

 การลงทนุ การลงทนุในสนิทรพัย์ดจิทิลั  

 การลงทนุแบบยัง่ยนื ช่องทางการระดมทุนของ SMEs  

 พร้อมถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live 

 เพจ Start-to-invest ทกุวัน และกจิกรรม 

 เล่นเกมส์ทายค�าทีส่นกุสนานพร้อมได้รบัความรู้

• กจิกรรมส่งเสรมิการคดัแยกขยะและการรไีซเคลิ 

 ขวดพลาสติก กับ กจิกรรมตูร้ฟัีนด์ ตูร้บัคนืขวดพลาสติก 

 รไีซเคิลอตัโนมัต ิแยกถกูต้องรบัของรางวลัถูกใจ

• พบกบัผูป้ระกอบการ Crowdfunding Portal  

 ทีจ่ะมาให้ค�าปรกึษาเร่ืองการระดมทนุท่ีบธู ก.ล.ต. ทกุวัน

• โซน SEC RELAX บริการเครือ่งดืม่ ทีส่นบัสนนุ 

 ผลติภณัฑ์จากผูพ้กิาร เพ่ือส่งเสรมิการสร้างอาชพี 

 ให้กับผูพ้กิารให้มรีายได้ ผูเ้ข้าชมบธูและร่วมท�า 

 แบบสอบถามจะได้รบัของทีร่ะลกึมากมาย

ธนาคารกสิกรไทย
KSecurities (หลักทรัพย์กสิกรไทย)
•	 ต่อท่ี	1	รบัฟร!ี กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  

 เมือ่เปิดบญัชภีายในงาน

•	 ต่อท่ี	2	รบั กระเป๋าสะพาย Jansport 

  เมือ่เปิดบญัชแีละมยีอดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

 ตัง้แต่ 300,000 บาท หรอือนพัุนธ์ 30 สญัญาขึน้ไป* 

K-Mutual Fund (กองทุนรวมกสิกรไทย)
• ลงทนุในกองทุนทีร่่วมรายการ*ผ่านช่องทาง K PLUS  

 และ/หรือ K-My Funds และ/หรอื K-Cyber Invest

• ทกุๆ 50,000 บาท รบัหน่วยลงทนุ K-CASH  

 มลูค่า 100 บาท (สงูสดุ 2,000 บาท/ท่าน) ภายในงาน



กระแสการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซ่ียังคงความ
ร้อนแรงต่อเน่ือง	แม้จะถกูจัดเป็นสนิทรัพย์ความ
เสีย่งสงู	แต่ด้วยความผันผวนท่ีเกิดข้ึนแบบรายวนั	
ยังมีโอกาสให้นักเทรดชาวไทยหาจังหวะสร้างผล
ก�าไรได้	โดยในงาน	Money	Expo	2022	Bangkok	
มีผู้ให้บรกิารด้านสนิทรัพย์ดิจิทัลเข้าร่วมครบครัน	
ตัง้แต่บรกิารศนูย์ซ้ือขายสนิทรัพย์ดิจิทัล	บริการ 
ท่ีปรกึษาสนิทรพัย์ดิจิทัล	ตลอดจนผู้ให้บริการ
ด้านฮาร์ดแวร์ส�าหรับการท�า	Mining	เพ่ือให้ผู้ท่ี
สนใจแสวงหาโอกาสในโลกคริปโทฯ	สามารถเลอืก
รปูแบบการลงทุนท่ีตวัเองต้องการ	พร้อมค�าแนะน�า
จากผู้เชีย่วชาญแถวหน้าของวงการ	ท่ีจะช่วย
ให้การเข้าสูโ่ลกสนิทรัพย์ดิจิทัลมีความปลอดภยั
มากข้ึน	

โดนใจสายเทรด
ผูเ้ข้าชมงานจะได้พบกบับธู Bitkub Online ท่ีจะมาพร้อม

กับเหรียญคริปโทฯ ประเภทต่างๆ กว่า 60 เหรียญ 

ครอบคลมุทกุเซก็เมนต์ท่ีน่าสนใจ ท้ัง Crypto-NFT-DeFi-

GameFi-Metaverse พร้อมกระทบไหล่ “ท็อป จิรายุส  

ครบเครื่องสินทรัพย์ดิจิทัล
Crypto-NFT-DeFi-Metaverse
สายเทรด-สายขุด-สาย Hodl พร้อมเลย

ทรัพย์ศรีโสภา” ผูก่้อตัง้ บริษัท บทิคบั แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ 

จ�ากัด ที่จะมาพบปะชาวคริปโทฯและแฟนคลับ Bitkub  

อย่างใกล้ชดิ นอกจากน้ี ยงัมกีระดานเทรด Z.com EX ทีเ่ข้ามา 

ร่วมงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เป็นครัง้แรกอกีด้วย  

ซ่ึงนกัเทรดครปิโทฯหน้าใหม่และหน้าเก่า สามารถร่วมกจิกรรม

และรบัสทิธพิเิศษได้ตลอด 4 วนั ขอย�า้ว่านักเทรดห้ามพลาด

เข้าใจสาย Hodl
ด้านผู ้เข้าชมงานที่ยังไม่เคยลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น 

สามารถเข้ารับค�าปรึกษาพร้อมวางกลยทุธ์การลงทนุได้ภายใน

บธู Cryptomind Advisory และ Merkle.capital ผูใ้ห้บรกิารท่ี

ปรกึษาด้านสนิทรัพย์ดจิิทลัและผูจั้ดการเงนิทนุสนิทรัพย์ดจิิทลั 

ทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก ก.ล.ต. โดยภายในงานจะมผีูเ้ชีย่วชาญ

คอยดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เริ่มต้น 

ได้ง่าย ไม่ต้องมีความรู้เบื้องต้นก็ลงทุนได้ เพราะดูแลโดย 

ผูเ้ชีย่วชาญ 

ถูกใจสายขุด
ส�าหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับเครื่องขุดคริปโทฯ สามารถรับค�า

แนะน�าและเร่ิมต้นการลงทุนได้ท่ีบธูของ We Develop ท่ีจะมา

พร้อมรกิการ์ดจอ GTX 1660 Ti, RTX 3060 Ti และ RTX 

3070 Ti ราคาเริม่ต้น 115,000 บาท ผูเ้ข้าชมงานสามารถ

เลอืกได้ตามความต้องการ และยงัมีโปรโมชัน่พเิศษเฉพาะ

ในงานให้ด้วย นอกจากนี ้ ยงัมบีธูของ Bondstreet ผูใ้ห้

บรกิารรบัฝากวางเครือ่งขดุครปิโทฯทุกรุน่ (Co-Location) 

ส�าหรับผู้ที่ต้องการให้เครื่องท�างานเต็มประสิทธิภาพ  

ลดปัญหาเรือ่งการดแูล และปัญหาเสียงรบกวน 

 และ วันเสาร์ที ่14 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น.  

ณ ห้องสมัมนาในงาน ยงัมีการจดัสมัมนา “อ่านเกมโลกค

รปิโทฯ เปิดเทคนคิลงทนุสูต้ลาดหม”ี งานสมัมนาสดุเข้มข้น

ทีจ่ะมาฉายภาพตลาดคริปโทฯในครึง่หลงัของปี 2022 ว่า

จะเป็นไปในทศิทางใด ตลาดจะหมีหรอืกระทิงจะมาเยอืน 

ปัจจัยอะไรจะส่งผลกบัราคาครปิโทฯบ้าง เหรยีญไหนควร

มตีดิพอร์ต สิง่ท่ีมอืใหม่ต้องรูเ้มือ่เข้าโลกครปิโทฯ 

 พร้อม How to วธิกีารเกบ็สนิทรัพย์ดจิทิลัให้ปลอดภยั  

ไม่ถูกแฮก็ โดยวทิยากรผู้เชีย่วชาญด้านครปิโทฯและความ

ปลอดภยัไซเบอร์ระดบัโลก เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมงานทีส่นใจการ

ลงทุนในโลกคริปโทเคอร์เรนซี่ สามารถได้ความรู้ในช่วง

ตลาดผนัผวน และสามารถเกบ็รกัษาสนิทรพัย์ดจิทิลัของ

ตวัเองได้อย่างปลอดภยั

Z.com	EX	Cryptocurrnecy	Exchange
ลงทุน	Cryptocurrency	Exchange

สทิธิพเิศษเฉพาะผู้ร่วมงาน	Money	Expo
เปิดบัญชด้ีวยโค้ด	expo	รบัโบนัสแรกเข้า	BTC	

มูลค่า	200	บาท	
*จ�ากัดเพยีง	100	ท่านแรก*
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กรุงไทย-แอกซาSCB First

bitkubธ.ซีไอเอ็มบี ไทย Volk
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บูธดัแทคบูธการเง�นธนาคาร
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บูธสภากาชาดบูธเครดิตบูโร

Makoto
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KLeasing (สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย)
•	 รบัทนัท	ีกระเป๋าเดนิทาง	Teddy	House	Sport	1	ชิ้น	
(จ�ากดัสทิธิ์	รบั	1	สญัญา	ต่อ	1	สทิธิ์)	 
เมื่อสมคัรสนิเชื่อรถช่วยได้

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณชิย์
สนิเชือ่รถคอืเงนิ	My	Car	My	Cash 
•	 ดอกเบี้ยคงที่	เริ่มต้น	3.65%
•	 รบัฟร	ีหมอนรองคอ	
•	 ส�าหรบัลกูค้าที่สมคัร	สนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	(New,	
Used,	MCMC)	และยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน	
(จ�ากดั	50	ท่านแรกต่อวนั)	

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จ�ากัด 
สินเชื่อรถยนต์	
•	 ส�าหรบัลูกค้าใหม่	เมื่อสมคัรและได้รบัอนมุตัสินิเชื่อ
รถยนต์แคชจอย	ภายในงาน	รบัสทิธพิเิศษ	2	ต่อ	ดงันี้	
•	 ต่อที่	1	ฟรคี่าธรรมเนยีมตรวจประเมนิสภาพรถยนต์
•	 ต่อที่	2	กระเป๋าเดนิทางแคชจอย	ดูโอ้	(Kashjoy	Duo)	
•	 ของสมนาคณุมจี�านวนจ�ากดั	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
กรุงศรี ออโต้
ให้บรกิารสนิเชื่อบิ๊ก	ไบค์	 
โดย	บมจ.อยธุยา	แคปปิตอล	ออโต้	ลสี
คาร	์ฟอร์	แคช 
•	รบัฟร	ีผ้าห่มม้วนแมวกวกั	เมื่อได้รบัอนมุตัิ 
และเป็นเลขที่สญัญา	
• รบัเพิ่ม	บตัรก�านลัพซิซ่าคอมปะน	ี
เมื่อเชก็วงเงนิและดอกเบี้ย	รบัทนัที	ถงุช้อปปิ้งลายจดุ	
(เฉพาะผู้มรีถยนต์เท่านั้น)
รถบ้าน
รบัฟรี	หมอนหวัใจ	เมื่อสมคัรภายในงาน 
และส่งเอกสารครบ
•	รบัเพิ่ม	กระเป๋าเดนิทาง	 
เมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว

สินเชื่อรถยนต์/รถแลกเงิน
แข่งโปรโมชั่นพิเศษในงาน

คาร์	ฟอร์	แคช	มอเตอร์ไซค์
•	รบัฟร	ีร่มยาว	กรงุศรมีอเตอร์ไซค์	เมื่อเชก็วงเงนิ 
และดอกเบี้ย	รบัทนัที	กระเป๋าผ้า	Canvas	 
เมื่อสมคัรพร้อมเอกสารครบ	และเมื่อเป็นเลขที่สญัญาเรยีบร้อยแล้ว
รับเพิ่ม	บตัรก�านลั	Lotus’s	มูลค่า	500	บาท	 
(ส�าหรบั	Normal	Bike)	บตัรก�านลั	Lotus’s	มลูค่า	1,000	บาท	
(ส�าหรบั	Big	Bike)

ดาวน์โหลด Spring Up ฟรี
•	Promotion	1:รบัฟรี	Huawei	Band	4	 
เมื่อ	Subscribe	ฟังก์ชนั	Telemed	แผน	1	ต่อปี*/
**	หรอื	แผน	2	หรอื	จนกว่าของจะหมด
•	Promotion	2:ทดลองใช้บรกิาร	Telemed	 
ไม่จ�ากดัจ�านวนครั้ง	ฟร!ี	30	วนั**

ธนาคารไทยพาณิชย์

K PLUS 
(ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) 
•	ช�าระด้วยคะแนน	K	Point	สแกน	QR	จ่าย
ด้วยคะแนนได้ทกุรายการ	ทกุธนาคารที่รองรบั	
เฉพาะร้านค้า	K	PLUS	Shop	สามารถใช้
คะแนนสะสม	K	Point	จ่ายแทนเงนิสดได้

ธนาคารกสิกรไทย

KMA - Krungsri Mobile App  
เมื่อสมคัร	Krungsri	Mobile	App	หรอื	 
Krungsri	Online	(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
รับฟร	ีกระเป๋าผ้าลูกฟูก	
¬Krungsri Simple	เมื่อ	Ad	Line	Friend	
Krungsri	Simple	ครบ	4	ช่องทาง	Line	/	Facebook	/	
Twitter	/	Instagram
• รับฟร	ีถงุผ้าหม	ีBilly	
¬Krungsri GIFT  
แลกของก�านลัพเิศษภายในงาน
•	1	GIFT	แลกรบักระเป๋าพบัได้	
•	2	GIFT	หน้ากากผ้ากนัน�้า	
¬Kept by Krungsri 
แอปเกบ็เงนิแนวใหม่
• รับฟร	ีกระเป๋า	Kept	ช้อปไปเกบ็ไป	
เมื่อสมคัร	Kept	พร้อมโอนเงนิเข้าขั้นต�่า	 
1,500	บาท	หรอื
• รับฟร	ีร่ม	Kept	เมื่อสมคัร	Kept	พร้อมโอนเงนิ
เข้าขั้นต�่า	4,900	บาท
• รับเพิ่ม	สเปรย์แอลกอฮอล์	Kept	เมื่อกด
ตดิตาม	Kept	Social	Media	หรอืแชร์โพสต์	/	รูป	
พร้อมตดิ	#KeptMoneyExpoBKK2022

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล 
ช้อป	ปลอดภยั	กบับตัรที่คณุคอนโทรลได้
คุ้มเกนิต้าน	รบัโปร	3	ต่อ	เมื่อสมคัรบตัร 
ผ่านโมบายล์แบงกิ้ง	จากธนาคารกรงุเทพ	
•	ต่อที่	1	ฟรคี่าธรรมเนยีมบตัร	
•	ต่อที่	2	รบัส่วนลด	Shopee	มูลค่า	300	บาท	
•	ต่อที่	3	รบัโปรทกุเดอืน	เมื่อใช้จ่ายผ่านบตัร	 
ทั้งส่วนลด	Lazada,	Grab	และเงนิคนืผ่าน	True	
Money	Wallet	
•	รบั	กระเป๋า	Be	Mobile	พร้อมหน้ากากผ้า	1	ชดุ	
ส�าหรบัลูกค้าใหม่	เมื่อสมคัรโมบายล์แบงกิ้ง	 
จากธนาคารกรงุเทพ	ครั้งแรกภายในงาน
•	รบัเพิ่ม	Starbuck	e-Coupon	สูงสดุ	200	บาท*	
เมื่อเปิดบญัช	ีe-Savings	พร้อมสมคัร 
โมบาล์ยแบงกิ้งจากธนาคารกรงุเทพ	 
และท�ารายการครบ	2	ครั้ง
*	เทยีบเท่าอตัราดอกเบี้ย	2.00%	ต่อปี	 
เมื่อฝากเงนิ	10,000	บาท	เป็นเวลา	12	เดอืน	
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น  
แรบบิท ศิริราช 
ทั้งให้ทั้งรบั	จดัให้ในบตัรเดยีว	
•	พเิศษรบั	กระเป๋า	Be1st	Friendly	Friend	
เมื่อสมคัรบตัรบเีฟิสต์	สมาร์ท	 
พร้อมช�าระค่าธรรมเนยีม	ภายในงาน	

ธนาคารกรุงเทพ
ทุกที ่

ทุกเวลา 





สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 
แบบมีหลักประกัน
•	สนิเชื่อธรุกจิเตบิโตวงเงนิสูงสดุ	150%	 
ของหลกัประกนั
•	สนิเชื่อธรุกจิคอืเงนิ	My	Business	My	Cash
•	อตัราดอกเบี้ยเงื่อนไขพเิศษ	1.99%	ต่อปี	 
เป็นระยะเวลา	3	เดอืนแรก
•	สมคัร	Payroll	Package	ลดอตัราดอกเบี้ย	1%	
จากอตัราดอกเบี้ยปกติ	ในระยะเวลาเดอืนที่	4-12	
•	ฟรคี่าประเมนิหลกัประกนั

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยแบบ 
ไม่มีหลักประกัน
•	รบัฟรี	!	ร่มด้าม	ขนาด	16	นิ้ว	ลาย	SCB	 
เมื่อสมคัรสนิเชื่อธรุกจิรายย่อยทั้งแบบมหีลปัระกนั	
และไม่มหีลกัประกนัภายในงานเท่านั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์

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

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
สนิเชื่อเงนิสดวงเงนิสูง	ดอกเบี้ยถูกใจ	 
กู้ง่ายๆ	ไม่ต้องค�้า
•	ให้สงูสดุ	5	เท่าของรายได้	แต่ไม่เกนิ	1	ล้านบาท
•	ผ่อนสูงสดุ	นาน	60	เดอืน
•	ไม่มบีญัชเีงนิเดอืนกบัธนาคารกรงุไทยกก็ู้ได้
•	กู้ง่าย	ไม่ต้องมหีลกัประกนั	หรอืคนค�้าประกนั

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง  
(Brand New Export Financing)
•	อตัราดอกเบี้ย	4.5%	ต่อปีในปีแรก	จากปกติ	
5%	ต่อปี	(เฉพาะ	20	รายแรกที่ลงทะเบยีนในงาน
เท่านั้น)
•	วงเงนิสูงสดุ	800,000	บาทต่อราย
•	ใช้เพยีงบคุคลค�้าประกนั	
•	อนมุตัภิายใน	7	วนัท�าการ
•	ระยะเวลาอนมุตัิ	ตั้งแต่บดันี้-31	ธนัวาคม	2565

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อซัพพลายเออร์ส่ง
ออก (EXIM for Indirect Exporter)
•	อตัราดอกเบี้ย	Prime	Rate	ตลอดอายโุครงการ	
5.75%	(ต่อปี)
•	วงเงนิสูงสดุ	5	ล้านบาทต่อราย
•	อนมุตัภิายใน	7	วนัท�าการ
•	สทิธพิเิศษ	ลดดอกเบี้ย	0.75%	ต่อปี	ในปีแรก	
ส�าหรบักลุ่มอตุสาหกรรม	S-Curve	ธรุกจิที่เป็น
มติรต่อสิ่งแวดล้อมหรอืมเีอกสารรบัรองคาร์บอน
ฟตุพริ้นท์
•	พเิศษ	สมคัรขอสนิเชื่อภายใน	30	มถินุายน	
2565	รบัสทิธพิเิศษ	2	ต่อ
ต่อที่	1	ค่าธรรมเนยีม	Front-end	Fee	รวมเหลอื
เพยีง	1%	(กรณใีช้	บสย.	ค�้าประกนัร่วม)
ต่อที่	2	ลดดอกเบี้ยลงอกี	0.25%	ต่อปี	ในปีแรก	
ระยะเวลาอนมุตัิ	ตั้งแต่บดันี้-31	มนีาคม	2566

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย

โครงการค�้าประกันสินเชื่อ PGS9
บสย.	SMEs	Supply	Chain	Finance	 
ส�าหรบัผู้ประกอบการที่อยู่ในธรุกจิ	Supply	Chain	 
(ผู้ซื้อ-ผู้ขาย)	
•	วงเงนิโครงการ	1,000	ล้านบาท	ฟร	ีค่าธรรมเนยีม
•	วงเงนิค�้าประกนัต่อราย	สงูสดุไม่เกนิ	100	ล้านบาท
•	อตัราค่าธรรมเนยีม	1.5%	ต่อปี	ของวงเงนิ 
ค�้าประกนั	ฟร	ี3	ปีแรก
•	ค�้าประกนัสูงสดุ	10	ปี

โครงการค�้าประกันสินเชื่อ PGS9
บสย. SMEs เติมเต็มรายย่อย 
•	วงเงนิโครงการ	8,000	ล้านบาท
•	วงเงนิค�้าประกนัต่อราย	สูงสดุไม่เกนิ	3	ล้านบาท
•	อตัราค่าธรรมเนยีม	1.5%	ต่อปี	ของวงเงนิ 
ค�้าประกนั	ฟร	ี3	ปีแรก
•	ค�้าประกนัสูงสดุ	10	ปี

โครงการค�้าประกันสินเชื่อ PGS9
บสย.	SMEs	ที่ได้สนิเชื่อผ่านธนาคารรฐั	(SFls)
•	วงเงนิโครงการ	1,000	ล้านบาท
•	วงเงนิค�้าประกนัต่อราย	สงูสดุไม่เกนิ	100	ล้านบาท
•	อตัราค่าธรรมเนยีม	1.75%	ต่อปี	ของวงเงนิ 
ค�้าประกนั	ฟร	ี3	ปีแรก
•	ค�้าประกนัสูงสดุ	10	ปี

บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

สนิเชื่อเพื่อเอสเอม็อธีรุกจิท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง	
สินเชื่อ SMEs Re-Start
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	5.5%	ต่อปี	
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	5	ล้านบาท
•	ผ่อนนาน	10	ปี
สินเชื่อ	3D	ลงทุนต่อเนื่องไม่มีสะดุด	
o	สนิเชื่อ	SMEs	D	Plus
o	สนิเชื่อ	SMEs	D	เพื่อการลงทนุ
o	สนิเชื่อ	SMEs	D	เสรมิสภาพคล่อง
•	ดอกเบี้ยเริ่มต้น	4.5%	ต่อปี	
•	วงเงนิกู้สูงสดุ	50	ล้านบาท	
•	ผ่อนนาน	10	ปี
¬“เติมความรู้”
บริการยกระดับ พัฒนาธุรกิจ 
•	โรงเรยีน	E-learning	SME	D	Academy	ฟรี	!	
ตลอด	24	ชั่วโมง
•	กจิกรรมเพิ่มยอดขาย	ขยายตลาดออนไลน์	
ผ่าน	E-Commerce	ชั้นน�า
โปรโมชั่นส�าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs 
•	ยื่นขอสนิเชื่อ	รบับตัร	STARBUCKS	CARD	
มูลค่า	200	บาท	(จ�านวนจ�ากดั)
•	ลงทะเบยีนรบัค�าปรกึษาแนะน�าสนิเชื่อ	 
รบั	Gift	Set	“SME	D	Gift	ดูแลด้วยใจ”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย : SME D Bank

สินเชื่อ GSB Smooth Biz  
และ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี
•	ดอกเบี้ยปีที่	1-2	ต�่าสดุ	2.99%
•	วงเงนิกู้	1-20	ล้านบาท
•	ระยะสั้น	ไม่เกนิ	1	ปี	ระยะยาว	ไม่เกนิ	10	ปี
-	อตัราดอกเบี้ยคงที่	2	ปีแรก
-	สามารถ	Re-Finance	ได้
-	ไม่มเีงื่อนไข	ท�าประกนั
-	หลกัประกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเอสเอ็มอี 
•	ลงทะเบยีนขอวงเงนิสนิเชื่อเอสเอม็อี	ภายในงาน
•	ตั้งแต่	1	ล้านบาทขึ้นไป	รบักระเป๋าผ้า	SME	1	ใบ	

ธนาคารกรุงเทพK SME (สินเชื่อธุรกิจ) 
•	ปรกึษาและลงทะเบยีนขอสนิเชื่อภายในงาน	 
รบัสมดุโน้ต	A5,	ช้อนส้อมรกัษ์โลก,	แก้วมคัมหีู	 
(ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด)

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้า 
ธุรกิจรายย่อย
•	ส�าหรบัลูกค้า	50	ท่านแรกที่สมคัร 
พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
•	รบัฟรี	บตัรก�านลัเทสโก้	โลตสั	 
มูลค่า	100	บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เอสเอ็มอีเฮ กู้ฟื้นฟูธุรกิจ ดอกเบี้ยแค่ 2% ผ่อนนาน 10 ป ี



เงินฝากโปรโมชั่นแรง
ดอกเบี้ยสูงสุด 10.90%

เงนิฝาก
•	ดอกเบี้ยพเิศษ	109	
•	อตัราดอกเบี้ยแบบ	Step	up	 
สูงสดุ	10.90%
เงื่อนไขการฝาก
•	เปิดบญัชขีั้นต�่า	10,000	บาท	 
สูงสดุไม่เกนิรายละ	500,000	บาทต่องาน
•	เปิดบญัชไีด้คนละ	1	บญัช	ีเท่านั้น
•	ต้องมบีญัชเีผื่อเรยีกเป็นบญัชคีู่โอน
•	ต้องมใีบจองสทิธิ์จากงาน	Money	Expo	
กรงุเทพฯ	(ถงึก่อน	ต่อควิก่อน	มสีทิธิ์ก่อน)	 
*สทิธิ์มจี�านวนจ�ากดั

สลากออมสิน / สลากดิจทัิล
ฝากสลากตามเงื่อนไข

ธนาคารออมสิน

บัญชเีงินฝากออมทรพัย์  
สปีดด ีพลัส ซีไอเอม็บี ไทย 
(Speed D+)
•	ดอกเบี้ย	สูงสดุ	1.60%	ต่อปี*
•	วงเงนิ	2,000,001-3,000,000	บาท
•	สทิธพิเิศษ	รบัโค้ดส่วนลด	Shopee	 
มูลค่า	100	บาท	เมื่อลงทะเบยีนผ่านทางไลน์	@
cimbthai	
•	รบัโค้ดส่วนลด	Shopee	มูลค่า	100	บาท	 
เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์	สปีดดี	พลสั	 
ซไีอเอม็บ	ีไทย	(Speed	D+)	และเปิดใช้บรกิาร
แอปพลเิคชั่น	CIMB	THAI	Digital	Banking	 
เป็นครั้งแรก	

ออมทรพัย์ ชลิด ีซีไอเอม็บี ไทย
•	ดอกเบี้ยสูงสดุ	2%	ต่อปี*
•	ส่วนที่เกนิ	10,000	ถงึ	50,000	บาท
•	สทิธพิเิศษส�าหรบัลูกค้าเปิดบญัชเีงนิฝาก 
ออมทรพัย์	ชลิดี	ซไีอเอม็บ	ีไทย	รบัโค้ดส่วนลด	
Shopee	สูงสดุมูลค่า	150	บาท	เมื่อลงทะเบยีน
ผ่านทางไลน์	@cimbthai	
•	 ต่อที่	1.	รบัโค้ดส่วนลด	Shopee	มลูค่า	100	บาท	
เมื่อเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 
ชลิด	ีซไีอเอม็บ	ีไทย	และเปิดใช้บรกิารแอปพลเิคชั่น	
CIMB	THAI	Digital	Banking	เป็นครั้งแรก
•	ต่อที่	2	รบัเพิ่ม	โค้ดส่วนลด	Shopee	 
มูลค่า	50	บาท	เมื่อสมคัรบตัรเดบติ	 
ชลิด	ีซไีอเอม็บ	ีไทย	
•	ตารางแสดงอตัราดอกเบี้ยส�าหรบับญัช ี
เงนิฝากออมทรพัย์ชลิดี	ซไีอเอม็บี	ไทย	

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

บัญชีเงนิฝากประจ�า 
•	เงนิฝากสนิมธัยะทรพัย์ทว	ีดอกเบี้ยสูง	 
รบัเตม็ๆ	ไม่เสยีภาษี	
•	พเิศษ	เปิดบญัชเีงนิฝากสนิมธัยะทรพัย์ทว	ี
หรอืสนิมธัยะทรพัย์ทว-ีบวัหลวงคดิส์	 
ตั้งแต่	2,000	บาทขึ้นไป	ภายในงาน
•	รบั	กระเป๋าผ้า	Be	Cool	1	ใบ	 
มูลค่า	129	บาท*
*เทยีบเท่าอตัราดอกเบี้ยร้อยละ	0.5375	ต่อปี	
เมื่อฝากเงนิเดอืนละ	2,000	บาท	 
เป็นเวลา	12	เดอืน

ธนาคารกรุงเทพ
สลากออมทรพัย์ ธอส.  
ชดุขาลเพิม่พนู 
•	หน่วยละ	1,000	บาท	
•	อายสุลาก	3	ปี
•	ผลตอบแทนหน้าสลาก	0.30%	ต่อปี	 
(เมื่อฝากครบก�าหนด)	
•	โอกาสรบัผลตอบแทนผนัแปร	0.70%	ต่อปี	
รวมรบัผลตอบแทนสูงสดุ	1%	ต่อปี	
•	เงื่อนไขรบัผลตอบแทนผนัแปรเป็นไปตามที่
ธนาคารก�าหนดจากคณุภาพสนิเชื่อที่ดทีี่สดุ 
ของธนาคาร	ที่น�าเงนิสลากออมทรพัย์ 
ชดุขาลเพิ่มพูนไปปล่อยสนิเชื่อ
รางวัลสูงสุด	:	รางวลัที่	1	มูลค่า	2	ล้านบาท	
จ�านวน	1	รางวลั/2	หมวด			

สลากออมทรพัย์ ธอส.  
ชดุ ต่อเงนิ ต่อทอง 
•	หน่วยละ	10,000	บาท	
•	อายสุลาก	3	ปี
•	ผลตอบแทนหน้าสลาก	0.50%	ต่อปี	 
(เมื่อฝากครบก�าหนด)	
รางวัลสูงสุด	:	รางวลัที่	1	มูลค่า	1	ล้านบาท	
จ�านวน	1	รางวลั/หมวด	

สลากออมทรพัย์ ธอส.  
ชดุ เกล็ดดาว
•	หน่วยละ	5,000	บาท	
•	อายสุลาก	2	ปี
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ดำเนินรายการโดย
ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนาสนับสนุนไดย

สนับสนุนไดย

พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65 
13.00 - 14.30 น.
Run for health , Run for wealth 
รับมือเง�นเฟ�อพ��ง-ดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศ ด�วยตราสารหนี้ 

กรกฏ กมลเนตรพ�สุทธิ์
ผูบร�หาร ธุรกิจผลิตภัณฑตราสารหนี้
และเง�นตราตางประเทศ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

ศุกร 13 พ.ค. 65 
11.00 - 12.30 น.

ลงทุนเพ�่อเกษียณกับ กอช. 
No risk, high return 
อรุณศักดิ์ จรูญวงศนิรมล
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนการออมแหงชาติ ดานลงทุน

อภิลักษณ เยาวโรจน 
หัวหนาฝายการตลาด กองทุนการออมแหงชาติ

15.00 - 16.30 น.
บสย. สนับสนุน 
การเข�าถึงแหล�งเง�นทุน 
เทียบจิตต จันทรภูติผลากร
ผูเชี่ยวชาญ ศูนยที่ปร�กษาทางการเง�น 
SMEs (บสย. F.A. Center)

13.00 - 14.30 น.

วางแผนซื้อบ�านอย�างชาญฉลาด
โคชหนุม จักรพงษ เมฆพันธุ 

15.00 - 16.30 น.

KB J Capital บร�ษัทสินเชื่อรายใหม�
จากประเทศเกาหลีใต�
กับการเป�ดตลาดในเมืองไทย
Mr.Hyunwoo Noh
 Chief Marketing Officer KB J Capital Co.,Ltd.

13.00 - 14.30 น.
รู�จัก DESTINY TOKEN เมื่อบุพเพสันนิวาส
พาการลงทุนและภาพยนตร�มาเจอกัน

อภิญญา เร�องทว�คูณ
Managing Director
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กฤษฏิ์ งานทว�
Head of Sales and Structuring
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อาทิตย 15 พ.ค. 65
11.00 - 12.30 น.
โลกการลงทุนยุคดิจ�ทัล
และมุมมองในการคุ�มครองผู�ลงทุน
สุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพ�ทักษ
ผูอำนวยการฝายกำกับตลาด  สำนักงาน ก.ล.ต.

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

ศุภกฤษฎ บุญสาตร
นายกสมาคมสินทรัพยดิจิทัลไทย

ดำเนินรายการโดย :
สินิดา เพชรว�ระกุล

17.00 - 18.30 น.

บทบาทของเทคโนโลยี Blockchain 
กับ อนาคตของระบบการชำระเง�น
ว�รัช มรกตกาล 
ประธานเจาหนาที่บร�หารสายงานพาณิชย
และการลงทุน บร�ษัท 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.

เซสชั่นที่ 2   how to เก็บสินทรัพยดิจิทัลใหปลอดภัย 
           ในยุค Web 3.0
ดร.วาร�นทร แครา
ประธานเจาหนาที่สายงานยุทธศาสตรองคกร
บร�ษัท คลาวดเซค เอเซีย จำกัด

พ�ฒิกานต เอารัตน
กรรมการผูจัดการ Chief Digital Assets Officer  
บล. ไทยพาณิชย จำกัด (SCBS) 

ดำเนินรายการโดย ว�มลวรรณ เศรษฐถาวร

เสาร 14 พ.ค. 65
11.00 - 12.30 น.
Happy Health Happy Wealth
จิรวดี หอมเพชร CFP บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

17.00 - 18.30 น.
คัด 5 หุ�นแกร�งสู�ป�เสือดุ
อาทิตย จันทรสวาง
ผูอำนวยการสายงานว�เคราะหหลักทรัพยดานกลยุทธ
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)

15.00 - 16.30 น.
อานเกมโลกคร�ปโทฯ เปดเทคนิคลงทุนสูตลาดหมี

เซสชั่นที่ 1  ถอดรหัสลงทุนคร�ปโทฯ คร�่งหลังป 2022

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

พงศกร สุตันตยาวลี
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายผลิตภัณฑ
บร�ษัท บิทคับ ออนไลน จำกัด

13.00 - 14.30 น.
เจาะลึกการลงทุนคนรุ�นใหม� ในยุคดิจ�ทัล
สินธนันทน บุญยอด
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
ฝายธุรกิจดิจิทัล บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

ภาวว�ทย  กลิ�นประทุม 
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายธุรกิจดิจิทัล 
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

15.00 - 16.30 น.
ท�าว�กฤติ!! จังหวะเก็บ “หุ�นเด็ด & ดี” เข�าพอร�ต
ณัฐวัฒน อนรัตน
Senior Executive Vice President
บล. ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จำกัด

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย :  ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

17.00 - 17.45 น.
โอกาสธุรกิจไทยภายใต�โลก ที่เต็มไปด�วยป�จจัยเสี่ยง
ดร.มานะ นิมิตรวานิช
ผูอำนวยการฝาย  Business Risk 
and Macro Research
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17.45 - 18.30 น. 
Investing 
in Turbulent Time
ดร.สมชัย อมรธรรม
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 
บลจ. กองทุนกรุงไทย (KTAM)

พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65 
Cryptomind

    13.00 - 13.30 น.
เทรดไม�เป�นก็ลงทุนพอร�ตคร�ปโทฯ ได�
กับ Merkle Capital
สัญชัย ปอปลี
CEO, Cryptomind Advisory

    13.30 - 14.15 น.
สร�างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด
กับ Elkrem E-Growth 
(DeFi ยังน�าสนใจอยู�หร�อเปล�าในช�วงตลาดผันผวน)
กานตนิธิ ทองธนากุล
ผูกอตั้ง Kim Defi Daddy และ Bitcoin Addict  
ผูบุกเบิกวงการ Defi ในประเทศไทย

เสาร 14 พ.ค. 65
Supertrader

    11.00 - 12.00 น. 
กำไรทุกสภาวะ โดยการเทรดหุ�นเป�นระบบ
ธนวัฒน วงศรัตนกุลธน 
(โคชว�น)

ศรัญู โกศินานนท 
(โคชโอต)

    12.00 - 13.00 น. 
กำไรทุกสภาวะ ทำกำไรขาข�้น
และขาลงกับ Crypto Futures 
ณัฐนภนต ทศแสนสิน 
(โคชแจ็ค)

กิตติวัฒน คลายมณี 
(โคชออฟ)

    14.00 - 15.30 น.
กำไรทุกสภาวะ THE BIG SHOT 
การทำกำไรใน Options 
ณัฐกฤษ อภิธนรัตน 
(โคชนัท)

สธนธร พลชาภัทรพล 
(โคชแทม)

สมพร บุญนิตย 
(โคชอู) 

    15.30 - 16.30 น. 
กำไรทุกสภาวะ 
ป��นพอร�ต 8,000 %
ชนนพล ชนุหะชา
(โคชเต)

    16.30 - 18.00 น.
กำไรทุกสภาวะ ป��นพอร�ต 10,000 % 
ด�วย  Futures & Crypto 
อิทธิพล พรพ�บูลย
(โคชตาว)

    15.45 - 16.15 น.
Into the Metaverse ว�เคราะห�
เจาะลึกกระแส metaverse 
ทางเลือกใหม�ของสินทรัพย�ดิจ�ทัล
ภาณุว�ชญ ไทยานนท
Researcher, Cryptomind Advisory

อภินัทธ เดชดอนบม
Researcher, Cryptomind Advisory

กันตพงศ วงแหวน
Researcher, Cryptomind Advisory

    16.30 - 17.00 น.
จัดพอร�ตลงทุนในตลาดขาลง
มานะ  คานิโยว
Head of commercial & IC, Merkle Capital

ฐปนรรฑ ศร�บรรดิษฐ
Lady Crypto

    18.00 - 18.30 น.
การลงทุนในโลก 
Metaverse
จร�นทร ฐิตะดิลก 
Project Lead & Founder GuildFi

    13.00 - 14.00 น.
กำไรทุกสภาวะ ป��นพอร�ตทะลุล�าน
ในตลาดหุ�นไทย
สรัช จันทรบูรณะพ�นิจ 
(โคชหมี)

อาทิตย 15 พ.ค. 65 
Bitkub

    13.00 - 14.00 น.
Into NFT World: Tips & Trick 
ในการลงทุน NFT ที่คุณควรรู�
ธัช เอี่ยมฤทธิไกร (คุณนะ) 
Analyst @ GuildFi

    14:00 - 15:00 น.
จากยุค Pop Culture สู�ยุค NFT Culture
เอกธนัณฐ ประโมจนีย  (คุณกิต)
ศิลปนผูรวมออกแบบนอง 
BullKub Freelance Character Design

    15.00 - 15.30 น.
Crypto Investment Outlook 
คร�ปโทฯ ยังเป�น
สินทรัพย�เสี่ยงอยู�ไหม
พ�รพัฒน หาญคงแกว
CIO, Cryptomind Advisory
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อาทิตย จันทรสวาง
ผูอำนวยการสายงานว�เคราะหหลักทรัพยดานกลยุทธ
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จำกัด (มหาชน)

15.00 - 16.30 น.
อานเกมโลกคร�ปโทฯ เปดเทคนิคลงทุนสูตลาดหมี

เซสชั่นที่ 1  ถอดรหัสลงทุนคร�ปโทฯ คร�่งหลังป 2022

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

พงศกร สุตันตยาวลี
ประธานเจาหนาที่บร�หารฝายผลิตภัณฑ
บร�ษัท บิทคับ ออนไลน จำกัด

13.00 - 14.30 น.
เจาะลึกการลงทุนคนรุ�นใหม� ในยุคดิจ�ทัล
สินธนันทน บุญยอด
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
ฝายธุรกิจดิจิทัล บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

ภาวว�ทย  กลิ�นประทุม 
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายธุรกิจดิจิทัล 
บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง

15.00 - 16.30 น.
ท�าว�กฤติ!! จังหวะเก็บ “หุ�นเด็ด & ดี” เข�าพอร�ต
ณัฐวัฒน อนรัตน
Senior Executive Vice President
บล. ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี
(ประเทศไทย) จำกัด

กิจพณ ไพรไพศาลกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย :  ณทิพรดา เอื้อพ�บูลยวัฒนา

17.00 - 17.45 น.
โอกาสธุรกิจไทยภายใต�โลก ที่เต็มไปด�วยป�จจัยเสี่ยง
ดร.มานะ นิมิตรวานิช
ผูอำนวยการฝาย  Business Risk 
and Macro Research
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

17.45 - 18.30 น. 
Investing 
in Turbulent Time
ดร.สมชัย อมรธรรม
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกลยุทธการลงทุนและลูกคาสัมพันธ 
บลจ. กองทุนกรุงไทย (KTAM)

พฤหัสบดี 12 พ.ค. 65 
Cryptomind

    13.00 - 13.30 น.
เทรดไม�เป�นก็ลงทุนพอร�ตคร�ปโทฯ ได�
กับ Merkle Capital
สัญชัย ปอปลี
CEO, Cryptomind Advisory

    13.30 - 14.15 น.
สร�างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด
กับ Elkrem E-Growth 
(DeFi ยังน�าสนใจอยู�หร�อเปล�าในช�วงตลาดผันผวน)
กานตนิธิ ทองธนากุล
ผูกอตั้ง Kim Defi Daddy และ Bitcoin Addict  
ผูบุกเบิกวงการ Defi ในประเทศไทย

เสาร 14 พ.ค. 65
Supertrader

    11.00 - 12.00 น. 
กำไรทุกสภาวะ โดยการเทรดหุ�นเป�นระบบ
ธนวัฒน วงศรัตนกุลธน 
(โคชว�น)

ศรัญู โกศินานนท 
(โคชโอต)

    12.00 - 13.00 น. 
กำไรทุกสภาวะ ทำกำไรขาข�้น
และขาลงกับ Crypto Futures 
ณัฐนภนต ทศแสนสิน 
(โคชแจ็ค)

กิตติวัฒน คลายมณี 
(โคชออฟ)

    14.00 - 15.30 น.
กำไรทุกสภาวะ THE BIG SHOT 
การทำกำไรใน Options 
ณัฐกฤษ อภิธนรัตน 
(โคชนัท)

สธนธร พลชาภัทรพล 
(โคชแทม)

สมพร บุญนิตย 
(โคชอู) 

    15.30 - 16.30 น. 
กำไรทุกสภาวะ 
ป��นพอร�ต 8,000 %
ชนนพล ชนุหะชา
(โคชเต)

    16.30 - 18.00 น.
กำไรทุกสภาวะ ป��นพอร�ต 10,000 % 
ด�วย  Futures & Crypto 
อิทธิพล พรพ�บูลย
(โคชตาว)

    15.45 - 16.15 น.
Into the Metaverse ว�เคราะห�
เจาะลึกกระแส metaverse 
ทางเลือกใหม�ของสินทรัพย�ดิจ�ทัล
ภาณุว�ชญ ไทยานนท
Researcher, Cryptomind Advisory

อภินัทธ เดชดอนบม
Researcher, Cryptomind Advisory

กันตพงศ วงแหวน
Researcher, Cryptomind Advisory

    16.30 - 17.00 น.
จัดพอร�ตลงทุนในตลาดขาลง
มานะ  คานิโยว
Head of commercial & IC, Merkle Capital

ฐปนรรฑ ศร�บรรดิษฐ
Lady Crypto

    18.00 - 18.30 น.
การลงทุนในโลก 
Metaverse
จร�นทร ฐิตะดิลก 
Project Lead & Founder GuildFi

    13.00 - 14.00 น.
กำไรทุกสภาวะ ป��นพอร�ตทะลุล�าน
ในตลาดหุ�นไทย
สรัช จันทรบูรณะพ�นิจ 
(โคชหมี)

อาทิตย 15 พ.ค. 65 
Bitkub

    13.00 - 14.00 น.
Into NFT World: Tips & Trick 
ในการลงทุน NFT ที่คุณควรรู�
ธัช เอี่ยมฤทธิไกร (คุณนะ) 
Analyst @ GuildFi

    14:00 - 15:00 น.
จากยุค Pop Culture สู�ยุค NFT Culture
เอกธนัณฐ ประโมจนีย  (คุณกิต)
ศิลปนผูรวมออกแบบนอง 
BullKub Freelance Character Design

    15.00 - 15.30 น.
Crypto Investment Outlook 
คร�ปโทฯ ยังเป�น
สินทรัพย�เสี่ยงอยู�ไหม
พ�รพัฒน หาญคงแกว
CIO, Cryptomind Advisory





ที่พัก REST DETAIL HOTEL หัวหิน 

และอีกมากมาย

เง�่อนไขการร�วมกิจกรรม 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

สแกน QR สแกน QR

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 

ว�ธีการร�วมกิจกรรม 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   

LUCKY
 ME COINS

ธุรกรรมนำโชค

ทุกยอดธุรกรรม 

รับ 1 Coin
สูงสุด 100 Coins

iPhone 13 (128 GB) 1 รางวัล

14 รางวัล

8 รางวัล

10 รางวัล

20 รางวัล

30 รางวัล

1.

2.

4.

3.

5.

6.

เคร�่องนวดแบบพกพา Amaxs รุ�น CS-327

บัตรที่พัก Rest Detail Hua Hin

บัตรชมภาพยนตร� Major GOLD CARD

บัตรชมภาพยนตร� SF (1 รางวัล 2 ที่นั่ง) 

สมาชิกนิตยสารในเคร�อ
(ระยะเวลา 6 เดือน)

MINI 
CONCERT กลัฟ คณาวุฒิ 

ไตรพ�พัฒนพงษ

ตู ภพธร

พบกับศิลปนดาราสุดฮอต

15.00 – 15.40 น.  
ตู� ภพธร      EXIM BANK

พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
14.20 – 15.00 น.  
กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพ�พัฒนพงษ�     ธ.กรุงเทพ

อาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2565



ธนาคารและสถาบันการเงิน ภาครัฐและเอกชนที่เขารวมงาน


