Please send this form to
Xcon Co., Ltd.
Contact : Mr. Thanathon, Ms. Nantika
Tel.
: +66 2275 5260 to 2, +66 275 5312 to 3
Ext. 212, 213, 215
Fax
: +66 2277 6075, +66 2691 8873
E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th

FORM F2
Deadline
5 February 2018

Special Design Booth
ผู้รับเหมาก่ อสร้ างคูหาพิเศษ

Raw Space Only

If you are Not using the standard booth with standard construction.
ในกรณีท่ ที ่ านไม่ ได้ ใช้ คูหามาตรฐานของบริษัทผู้รับเหมาก่ อสร้ างอย่ างเป็ นทางการของงาน
1. Please fill out the information below
ข้ อมูลบริ ษัทผู้รับเหมา
Exhibitor name : _________________________________________________ Booth No. : ____________________________________
Size of booth (W x L x H) _______Meter x _______ Meter x _______ Meter
Contractor name : ________________________________________ Address : ____________________________________________
Tel. : ____________________ Fax : _______________________ E-mail : __________________________________________________
Contact person : _______________________ Mobile : _______________________ E-mail : _________________________________
2. Please send the floorplan, perspective and picture of your booth together with this form and provide the materials and
electricity point. In case of incomplete information, the organizer will not allow the contractor to set up.
จะต้ องส่ง Floorplan, Perspective ของคูหามาพร้ อมแบบฟอร์ มนี ้ โดยแจ้ งวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างและขนาดความกว้ าง-สูง ของคูหาพร้ อม
แจ้ งตําแหน่งการติดตังไฟฟ
้ ้ า กรณีส่งเอกสารดังกล่าวไม่ครบ ผู้จดั งานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาแบบคูหาของท่าน
3. In case the booth constructed is not the same with the approved design and materials and any damage in the exhibition
hall, the contractor / exhibitor will be responsible for the damage occurred.
กรณีที่ก่อสร้ างคูหาไม่ตรงตามแบบที่ได้ รับอนุมตั ิ เช่น ก่อสร้ างผิดรู ปแบบ ขนาด หรื อใช้ วสั ดุผิดประเภท จากรู ปแบบการก่อสร้ างที่ส่งมาให้
ผู้จดั งานอนุมตั แิ ล้ วนัน้ รวมถึงกระทําการให้ เกิดความเสียหายใดๆ แก่ตวั อาคารหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในศูนย์ฯ ผู้แสดงสินค้ าจะต้ องรับผิดชอบ
ชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
โดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ
4. Contractor badge will be given to contractor on the day that the contractor come to give the cashier’s cheque, In case of
unapproved booth, the organizer will not release the badge.
บัตรประจําตัวเข้ าอาคารแสดงสินค้ า สําหรับผู้รับเหมาก่อสร้ าง (Contractor Badge) สามารถรับได้ ในวันที่ท่านเข้ ามาวางเช็คคํ ้าประกันพื ้นที่
ซึง่ บัตรดังกล่าวใช้ ได้ ทงวั
ั ้ นก่อสร้ างและรื อ้ ถอน กรณีที่แบบบูธยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิ ทางผู้จดั งานใคร่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ แลกบัตรเข้ า
ก่อสร้ างกับผู้รับเหมาของท่าน
5. Contractor / exhibitor must agree with the rule and regulation for construction and teardown respectively.
ผู้แสดงสินค้ าและ/หรื อผู้รับเหมาก่อสร้ าง ได้ รับทราบระเบียบปฏิบตั ิในการเข้ าก่อสร้ าง/ตกแต่งคูหาและรื อ้ ถอนคูหาแสดงสินค้ าแล้ ว และ
ยินยอมปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าวทุกประการ

Contact person :_____________________________________Position :________________________________________
 Contractor
 Exhibitor
Address : __________________________________________________________________________________________
Tel. : __________________Mobile : ___________________ Fax :____________________E-mail:__________________
Signature and company stamp :___________________________________ Date : _____________________________

Please send this form to
Xcon Co., Ltd.
Contact : Mr. Thanathon, Ms. Nantika
Tel.
: +66 2275 5260 to 2, +66 275 5312 to 3
Ext. 212, 213, 215
Fax
: +66 2277 6075, +66 2691 8873
E-mail : bkkgems-design@xcon.co.th

FORM F2.1
Deadline
7 February 2018

Performance Bond
เช็คคํา้ ประกันพืน้ ที่

Raw Space Only

In case of special booth construction, the contractor / exhibitor must fill in this form and send with guarantee cashier cheque
addressed to Xcon Co., Ltd. (Map next page)
กรณีที่ก่อสร้ างคูหาพิเศษ ผู้รับเหมาก่อสร้ าง/ผู้แสดงสินค้ า จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มนี ้โดยละเอียด พร้ อมนํา “แคชเชียร์ เช็ค” คํ ้าประกันความ
เสียหาย สั่งจ่ าย บริษัท เอ๊ กซคอน จํากัด มาส่งยังบริ ษัท เอ๊ กซคอน จํากัด (ดูแผนที่หน้ าถัดไป)

Guarantee Cashier Cheque 5,000 THB for 9 Sq.m.
Size of booth

amount

1. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
2. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
3. Exhibitor Name ________________________________Booth No.___________ Size______ Sq.m.
Total
Remark :
1. In case the organizer has not filled up and send this form together with the cashier’s cheque the contractor will not be
allowed to construct the booth.
กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารและแคชเชียร์ เช็คคํ ้าประกัน ใคร่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เข้ าทําการก่อสร้ างโดยเด็ดขาด
2. Organizer will refund your cashier’s cheque within 15 days after the exhibition finish if there is no damage on site but if
damages teardown occurs, the contractor / exhibitor must be responsible and have to pay for the surcharge on the
exhibition site.
บริ ษัทฯ จะคืนแคชเชียร์ เช็คคํ ้าประกันนี ้ ให้ หลังจบงาน 15 วัน (บริ ษัทฯจะแจ้ งนัดวัน-เวลา รับแคชเชียร์ เช็คคืนทาง E-mail ) เฉพาะใน
กรณีที่ทําการรื อ้ ถอนและขนย้ ายโครงสร้ างออกจากบริ เวณงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ ้นกับสถานที่
จัดแสดงงาน แต่หากเกิดความเสียหายในบริ เวณที่ผ้ รู ับเหมาก่อสร้ างรับผิดชอบอยู่ ผู้แสดงสินค้ า/ผู้รับเหมารายนัน้ จะต้ องรับผิดชอบและ
ชําระค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมดที
้
่ทางสถานที่จดั งานเรี ยกร้ องความเสียหายมา

Name :_________________________________________Position :_____________________________________________
Company name : ____________________________________________________________________________________
 Contractor

 Exhibitor

Address : __________________________________________________________________________________________
Tel : _________________________Fax :____________________________E-mail :_______________________________
Signature and company stamp :____________________________________ Date : ____________________________

Map to Xcon Co., Ltd.

Contact : Mr. Thanathon, Ms. Nantika
Tel. +66 2275 5260 - 2, +66 275 5312 - 3 Ext. 212, 213, 215

