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December 17-26, 2021 POWER BUY EXPO 2021

Hall 8 Power Buy Expo 2021

งานมหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอทีสดุย่ิงใหญ่ ส่งท้ายปีจากเพาเวอร์บาย งานท่ีรวบรวม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที แบรนด์ดงั ให้คณุได้ช้อปได้สะดวกในงานเดียว พร้อมช้อปได้สบายกบั

โปรโมชัน่สดุคุ้ม

- พบสินค้า Power Deal ลดสงูสดุกว่า 50% (เฉพาะรุ่นท่ีร่วมรายการ)

- ทีวี และเคร่ืองเสียง (รุ่นท่ีร่วมรายการ) ช้อปครบทกุ 10,000 บาท ลดทนัที 1,000 บาท และ ลดเพ่ิมอีก 

10% ทนัที เมื่อชําระเต็มจํานวนผ่านบตัรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวนั พร้อมรับของสมนาคณุเพ่ิม

- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทัง้ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น และเคร่ืองซกัผ้า ช้อปครบทกุ 10,000 บาท ลด

ทนัที 1,000 บาท (เฉพาะรุ่นท่ีร่วมรายการ)

- ช้อปในงานครบทกุ 5,000 บาท รับสิทธ์ิลุ้นรางวลัใหญ่ รถยนต์ Nissan Almera รุ่น 1.0 EL 1 คนั มลูค่า 

559,000 บาท (ตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จดุขาย)

- คะแนนมีค่าแทนเงินสด เพียงแลกคะแนนสะสม The 1 ก็ลดเพ่ิมอีก 15% ของคะแนนท่ีแลก แต่ไม่เกิน

ราคาสินค้า

- ช้อปในงาน ครบทกุ 8,000 บาทขึน้ไป รับสิทธ์ิในการจดัส่งสินค้าฟรี ถงึบ้าน ภายในวนั (เมื่อช้อปก่อนเวลา

 16.00 น.)

Exhibition (Public) Time: December 17-24, 2021: 10:00-21:00 hrs.

December 25-26, 2021: 10:00-22:00 hrs.

17-26 ธนัวาคม 2564 เพาเวอร์บาย เอ็กซ์โป มหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแห่งปี

อาคาร 8 Power Buy Expo 2021

งานมหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอทีสดุย่ิงใหญ่ ส่งท้ายปีจากเพาเวอร์บาย งานท่ีรวบรวม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และสินค้าไอที แบรนด์ดงั ให้คณุได้ช้อปได้สะดวกในงานเดียว พร้อมช้อปได้สบายกบั

โปรโมชัน่สดุคุ้ม

- พบสินค้า Power Deal ลดสงูสดุกว่า 50% (เฉพาะรุ่นท่ีร่วมรายการ)

- ทีวี และเคร่ืองเสียง (รุ่นท่ีร่วมรายการ) ช้อปครบทกุ 10,000 บาท ลดทนัที 1,000 บาท และ ลดเพ่ิมอีก 

10% ทนัที เมื่อชําระเต็มจํานวนผ่านบตัรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวนั พร้อมรับของสมนาคณุเพ่ิม

- เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทัง้ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น และเคร่ืองซกัผ้า ช้อปครบทกุ 10,000 บาท ลด

ทนัที 1,000 บาท (เฉพาะรุ่นท่ีร่วมรายการ)

- ช้อปในงานครบทกุ 5,000 บาท รับสิทธ์ิลุ้นรางวลัใหญ่ รถยนต์ Nissan Almera รุ่น 1.0 EL 1 คนั มลูค่า 

559,000 บาท (ตรวจสอบเง่ือนไขเพ่ิมเติม ณ จดุขาย)

- คะแนนมีค่าแทนเงินสด เพียงแลกคะแนนสะสม The 1 ก็ลดเพ่ิมอีก 15% ของคะแนนท่ีแลก แต่ไม่เกิน

ราคาสินค้า

- ช้อปในงาน ครบทกุ 8,000 บาทขึน้ไป รับสิทธ์ิในการจดัส่งสินค้าฟรี ถงึบ้าน ภายในวนั (เมื่อช้อปก่อนเวลา

 16.00 น.)

Exhibition (Public) เวลา: 17-24 ธนัวาคม 2564 / 10:00-21:00 น.

25-26 ธนัวาคม 2564 / 10:00-22:00 น.

December 18-26, 2021 โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19

Challenger 1-3 เทศกาลของขวญัปีใหม่ ส่งความสขุด้วยผลิตภณัฑ์ชมุชน สร้างเศรษฐกิจไทยพ้นภยัโควิด

Exhibition (Public) Time: 10:00-21:00 hrs.

18-26 ธนัวาคม 2564 โอทอปไทย สู้ภยัโควิด-19

ชาเลนเจอร์ 1-3 เทศกาลของขวญัปีใหม่ ส่งความสขุด้วยผลิตภณัฑ์ชมุชน สร้างเศรษฐกิจไทยพ้นภยัโควิด

Exhibition (Public) เวลา: 10:00-21:00 น.

December 23-26, 2021 Thailand Coffee Fest 2021

IMPACT EVENT CALENDAR 2021                

Power Buy Co., Ltd.

Tel. Contact Center 1324

Website: www.powerbuy.co.th

บริษัท เพาเวอร์บาย จํากดั

โทร. Contact Center 1324

เว็บไซต์: www.powerbuy.co.th

Community Development Department

Show Manager: Jan 29 Co., Ltd.

Tel. 02-903-0080

Website: www.cdd.go.th

กรมการพฒันาชมุชน

ผู้ควบคมุโครงการ: บริษัท จนัทร์ 29 จํากดั

โทร. 02-903-0080

เว็บไซต์: www.cdd.go.th
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Hall 5-7 GET READY FOR TCF 2021!��

See you for sure for the greatest coffee festival in Southeast Asia with Thailand Coffee Fest, 2021. 

The coffee festival that every coffee lover has been waiting for. This year is very special because 

we come back bigger and better than ever before.

With an event area of 3 halls, a total area around 15,000 square meters, There are up to 200 

coffee shops from Thailand along with new special zones and many activities throughout the 

event. Also, we prepare the knowledge to come to serve all of you. We assure you that this event 

will satisfy the ‘Coffee People’ including a coffee beginner.

This year comes with the new concept ‘Coffee People’  because we believed that people are the 

key factor in the development of the Thai coffee industry. Here, it’s not only about those who are 

in the coffee industry, but also about the coffee drinkers. If you’re one of these, you’re one of the 

contributors to the endless growth of the coffee industry.

Therefore, we would like to be a part of letting everyone get to know and fall in love with all about 

the coffee even more. In addition, if you’re a total coffee beginner, don’t worry, because in this 

event is not had only good about coffee for sure. We also invite many coffee complementary 

products such as tea, bakery shop, chocolate, etc. Come and join us to create happily end-of-

the-year vibes together at Thailand Coffee Fest 2021.

See you at Thailand Coffee Fest 2021 : Coffee People

Exhibition (Public) Time: 10:00-20:00 hrs.

23-26 ธนัวาคม 2564 ไทยแลนด์ คอฟฟ่ี เฟส 2021

อาคาร 5-7 เตรียมตวัให้พร้อม! ��

พบกนัแน่นอน สําหรับงานมหกรรมกาแฟท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุใน Southeast Asia กบั Thailand Coffee Fest 

2021 งานกาแฟท่ีคอกาแฟทกุคนรอคอย ปีนีพิ้เศษกว่าครัง้ไหนๆ เราจดัเต็มย่ิงกว่าเดิม! 

ด้วยพืน้ท่ีการจดังาน 3 ฮอลล์ รวม 15,000 ตร.ม. อดัแน่นไปด้วยบูทร้านค้ากว่า 200 บูท พร้อมโซนพิเศษ

ใหม่และกิจกรรมเตรียมเสิร์ฟความรู้ใหม่ๆ เร่ืองกาแฟแบบถงึท่ี รับรองว่างานนีห้นําใจ ‘คนกาแฟ’ อย่าง

แน่นอน 

ในปีนีม้าพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ ‘Coffee People คนกาแฟ’ เพราะเราเชื่อว่าผู้คน คือปัจจยัสําคญัในการ

พฒันาวงการกาแฟไทย ในทีนีไ้ม่เพียงกล่าวถงึผู้ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมกาแฟเท่านัน้ หากคณุเป็นคนหนึง่ท่ี

ดื่มกาแฟคณุก็คือหนึง่ในผู้ ร่วมสนบัสนนุวงกาแฟให้เติบโตอย่างไม่รู้จบ 

เราจงึขอเป็นส่วนหนึง่ในท่ีจะให้ทกุคนได้ทําความรู้จกัและหลงรักกาแฟมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ ใครท่ีเป็น

มือใหม่หดัดื่มหรือไม่รู้เร่ืองกาแฟไม่ต้องกลวั เพราะงานนีไ้ม่ได้มีดีแค่กาแฟอย่างแน่นอน เพราะเราได้ชวน

ชวนเพ่ือนๆ ของกาแฟมาร่วมมากมายทัง้ ชา เบเกอร่ี ช็อคโกแลต ฯลฯ มาร่วมสร้างบรรยากาศความสขุส่ง

ท้ายปีได้ท่ีงาน Thailand Coffee Fest 2021

พบกนัท่ีงาน Thailand Coffee Fest 2021 : Coffee People คนกาแฟ

Exhibition (Public) เวลา: 10:00-20:00 น.

December 23-26, 2021 Money Expo 2021

Cloud & Ground Co., Ltd.

Mobile. 096-858-1419

Website: www.thailandcoffeefest.org

Email: info@thailandcoffeefest.org

บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จํากดั

มือถือ. 096-858-1419

เว็บไซต์: www.thailandcoffeefest.org

อีเมล: info@thailandcoffeefest.org
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Hall 9-12 MONEY EXPO 2021 : FUTURE WEALTH

MONEY EXPO 2021 is the largest financial and investment exhibition in Thailand that has been 

held for twenty-one consecutive years since 2001. This year marks the 40th anniversary of 

Money & Banking Magazine, the creator and organizer of MONEY EXPO, hence there are 

greater deals & promotions to look forward to.

At MONEY EXPO 2021, all banks and financial institutes are gathered in one place to offer the 

best financial and investment deals for visitors, including low loan rates for home loan, car loan, 

SMEs loan, and high deposit interest rate.

Visitors can also benefit from other financial services such as insurance, life insurance, and 

health insurance, as well as investment options, such as stocks, derivatives, gold, and 

cryptocurrency, and wealth management, either finding investing consultant or looking for wealth 

management services. MONEY EXPO values Financial Literacy, thus free seminars on financial 

and investment planning are available at the event every day.

Exhibition (Public) Time: 10:00-20:00 hrs.

23-26 ธนัวาคม 2564 มหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 21

อาคาร 9-12 มหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 21 : ความมั่งค่ังในมิติใหม่แห่งอนาคต

มหกรรมการเงินการลงทนุครบวงจรท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุ จดัโดย วารสารการเงินธนาคาร ในปี พ.ศ. 2564 นี ้

นบัเป็นโอกาสพิเศษท่ีวารสารการเงินธนาคารครบรอบ 40 ปี จงึจดังานอย่างย่ิงใหญ่ ระดมธนาคารและ

สถาบนัการเงินมาในงานอย่างครบครัน เพ่ือมอบโปรโมชัน่ทางการเงินการลงทนุท่ีพิเศษท่ีสดุ ทัง้สินเชื่อบ้าน

 สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบุคคล ดอกเบีย้ตํ่า เงินฝาก ดอกเบีย้สงู เลือกซือ้ประกนัชีวิต ประกนัภยั

 ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัิเหต ุประกนัการเดินทาง เปิดโอกาสในการลงทนุ หุ้น ทอง กองทนุ รวมถงึการ

ลงทนุในคริปโตเคอเรนซี่ เพ่ือให้ทกุฝันของคณุเป็นจริงได้ ท่ีน่ีท่ีเดียว

Exhibition (Public) เวลา: 10:00-20:00 น.

December 23-26, 2021 Sneakers Mania

Amber 3 Sneakers Mania งานลดราคารองเท้าผ้าใบ ลดสงูสดุ 80% ราคาเร่ิมต้น 800 บาท จดัท่ีห้องแอมเบอร์ 3 

ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี วนัท่ี 23-26 ธ.ค. 64 งานนีห้้ามพลาด !!

Exhibition (Public) Time: 10:00-20:00 hrs.

23-26 ธนัวาคม 2564 Sneakers Mania

แอมเบอร์ 3 Sneakers Mania งานลดราคารองเท้าผ้าใบ ลดสงูสดุ 80% ราคาเร่ิมต้น 800 บาท จดัท่ีห้องแอมเบอร์ 3 

ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธานี วนัท่ี 23-26 ธ.ค. 64 งานนีห้้ามพลาด !!

Exhibition (Public) เวลา: 10:00-20:00 น.

Media Associated Co., Ltd.

Tel. 02-691-4126

Mobile. 094-962-4664

Website: www.moneyexpoonline.com

Email: munlika@gmail.com

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั

โทร. 02-691-4126

มือถือ. 094-962-4664

เว็บไซต์: www.moneyexpoonline.com

อีเมล: munlika@gmail.com

APKO INT.Co., Ltd.

Contact Person: คณุขวญัเรือน ศรีหิรัญ

Tel. 02-683-9300

บริษัท แอ็ปโค อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั

ติดต่อ: คณุขวญัเรือน ศรีหิรัญ

โทร. 02-683-9300
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