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เร่ือง      เสนอพืน้ท่ีบธู งานแสดงสินค้า “รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016”    

เรียน     กรรมการผู้จดัการ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ใบจองบธู   

2. ผงับธู  

3. ตารางราคาพืน้ท่ี  

   

ตามท่ีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  ได้วางแผนจดังานแสดงสินค้า รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016 

จดัขึน้ระหว่างวันท่ี 10-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งผู้ ร่วมออกงาน

ประกอบด้วย บริษัทรับสร้างบ้านชัน้นํา ผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการเงิน และส่ือในวงการอสงัหาริมทรัพย์ ขณะท่ี

กิจกรรมสําคญัภายในงานปีนีจ้ะประกอบไปด้วย มุมท่ีปรึกษาสถาปนิก / วิศวกร โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, 

Home Builder Research Center ท่ีจะมาศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคภายในงาน และกิจกรรมบนเวทีกลาง เป็นต้น  

ทัง้นีส้มาคมฯ ได้วางแผนการใช้ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย / ผู้บริโภครับรู้และเข้ามาชมงาน 

 

            ตลอดระยะเวลา  11  ปีท่ีผ่านมา สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จดังานแสดงสินค้าและประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมาย  สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า “รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016”  โดย

ทางสมาคมฯ  ได้แตง่ตัง้ให้ บริษัท ซี ท ูวนั เอ็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล อีเว้นท์ จํากดั เป็นผู้บริหารงานอย่างเป็นทางการ  

โดยให้ท่านส่งใบตอบกลบัมายงั  E-mail : supawan@c21x.co.th หรือแฟ็กซ์ 02-650-5338 หากท่านต้องการ

สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ่คณุศภุวรรณ เจริญสมไพสิฐ  โทร. 02-650-5336-7 มือถือ 093-191-6664 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบคณุในความร่วมมือท่ีดีของทา่นมา  ณ โอกาสนี ้

     

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                          

 

                  (นายชชัวาล ตรีเนตร) 

                                               ผู้ อํานวยการโครงการ 
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ข้อมูลท่ัวไปของงาน  

ช่ืองาน :  รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016”    

วนัท่ีแสดงงาน : วนัพฤหสับดีท่ี 10 – อาทิตย์ท่ี 13 มีนาคม 2559 

เวลา :  10.00 - 20.00 น. 

สถานท่ี : ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์
 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

• เปิดให้ผู้ ท่ีต้องการปลกูสร้างบ้าน สถาปนิก วิศวกร นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจเข้าชมงาน 

• สร้างความรู้และความเข้าใจก่อนท่ีจะสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ ท่ีต้องการสร้างบ้านและผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือสามารถ

ตดัสินใจเลือกสร้างบ้านท่ีเหมาะกบัตนเอง  

• เพิ่มทางเลือกใหม่ๆ ให้กบัผู้ ท่ีต้องการเลือกวสัดกุ่อสร้างทัง้เพ่ือการสร้างบ้าน ตกแต่ง ตอ่เติมและซ่อมแซมท่ี

พกัอาศยั 
 

ผู้ร่วมแสดงงาน 

• บริษัทรับสร้างบ้านชัน้นํากวา่ 40 บริษัท  

• บริษัทผู้ผลิตและจําหนา่ยวสัดกุ่อสร้างชัน้นํา 

• บริษัทรับออกแบบและตกแตง่ภายใน 

• ผู้ผลิตและจําหนา่ยอปุกรณ์ตกแตง่บ้าน  

• สถาบนัการเงินชัน้นํา 

• ส่ือในวงการอสงัหริมทรัพย์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

• บคุคลทัว่ไปท่ีต้องการปลกูบ้าน พร้อมหาบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ 

• บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจเร่ืองการตกแตง่บ้านตาม Style ตา่งๆ 

• นกัเรียน นกัศกึษา และผู้ ท่ีสนใจ 
 

บริหารงานโดย  

บริษัท ซี ท ูวนั เอ็กซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล อีเว้นท์ จํากดั  

ผู้ตดิตอ่ ตําแหนง่ มือถือ อีเมล์ 

คณุชชัวาล  ตรีเนตร ผู้ อํานวยการโครงการ 081-626-3095 chatchaval@c21x.co.th  

คณุธวชัชยั  วงศ์พาสขุ ผู้จดัการโครงการ 086-900-9857 wongpatt@yahoo.com 

คณุศภุวรรณ  เจริญสมไพสิฐ หวัหน้าฝ่ายประสานงาน 093-191-6664 supawan@c21x.co.th  

 

mailto:chatchaval@c21x.co.th
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รูปแบบคูหามาตรฐาน 
 

 

หมายเลข L1-7, L6-9 และ L11 

 
 

สิทธิประประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. พืน้ท่ีบธูตามขนาด ราคาดงักลา่ว ไม่รวม 

- คา่ก่อสร้างผนงัและพรมในคหูา ดําเนินการจดัทําโดยผู้บริหารงาน จะแจ้งคา่ใช้จา่ยทราบอีกครัง้  

- คา่ขอเบรกเกอร์ไฟ / อปุกรณ์โต๊ะเก้าอี ้/ อปุกรณ์สง่เสริมการตลาด และป้ายโฆษณาตา่งๆ  

2. พืน้ท่ีผนงัตดิอิงค์เจ็ทสติก๊เกอร์ (ผลิตและตดิตัง้ โดยผู้ ร่วมแสดงสินค้า) 

3. ป้ายแขวน ขนาด 4x4 เมตร (ราคาดงักลา่วรวม คา่พืน้ท่ี, คา่ผลิต, คา่ตดิตัง้ ผู้สัง่จองสง่เพียง ARTWORK เทา่นัน้) 

4. โลโก้บนส่ือประชาสมัพนัธ์ อาทิเชน่ หนงัสือพิมพ์, โทรทศัน์ วารสาร และสว่นตกแตง่ภายในงาน เป็นต้น 

************************* 
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หมายเลข SA4 – 8 

 
 

สิทธิประประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. พืน้ท่ีบธูตามขนาด ราคาดงักลา่ว ไม่รวม 

- คา่ก่อสร้างผนงัและพรมในคหูา ดําเนินการจดัทําโดยผู้บริหารงาน จะแจ้งคา่ใช้จา่ยทราบอีกครัง้ 

- คา่ขอเบรกเกอร์ไฟ / อปุกรณ์โต๊ะเก้าอี ้/ อปุกรณ์สง่เสริมการตลาด และป้ายโฆษณาตา่งๆ 

2. พืน้ท่ีผนงัตดิอิงค์เจ็ทสติก๊เกอร์ (ผลิตและตดิตัง้ โดยผู้ ร่วมแสดงสินค้า) 

3. โลโก้บนส่ือประชาสมัพนัธ์ อาทิเชน่ หนงัสือพิมพ์, โทรทศัน์ วารสาร และสว่นตกแตง่ภายในงาน เป็นต้น 

************************* 
 

หมายเลข M 1-22 

 
 

สิทธิประประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. พืน้ท่ีบธู ขนาด 3x3 เมตร ประกอบด้วย โครงสร้างผนงัไม้ทาสีขาว, พรมในคหูา, ไฟแสงสวา่ง 4 ดวง และ 

ปลัก๊ไฟ 5 แอมป์ 

2. พืน้ท่ีผนงัตดิอิงค์เจ็ทสติก๊เกอร์ (ผลิตและตดิตัง้ โดยผู้ ร่วมแสดงสินค้า) 

3. โลโก้บนส่ือประชาสมัพนัธ์ อาทิเชน่ หนงัสือพิมพ์, โทรทศัน์ วารสาร และสว่นตกแตง่ภายในงาน เป็นต้น 

************************* 
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ใบจองบูธ 

งานรับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2016 

 

 

บริษัท ......................................................................... จาํกัด 

 

  

[   ] พร้อมร่วมออกบูธ โดยจองตําแหน่ง ........................... 

 

และมอบให้คณุ..........................................................................แผนก....................................................................... 

โทรศพัท์................................................................. โทรสาร.......................................................................................  

มือถือ.......................................................................E-mail......................................................................................... 

เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองดงักลา่วกบับริษัทฯ 

 

หมายเหตุ : 

1. พืน้ที่ในผังบูธ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและขึน้อยู่ กับดุลพนิิจของคณะกรรมการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้กับท่านที่ส่งใบจองบูธก่อน มีสิทธ์ิเลือกพืน้ที่ก่อน 

 

ลงช่ือ ................................................. 

(........................................................) 

ตําแหน่ง ............................................ 

              วนัท่ี........... / ................./ 2559 

 


