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Approved Contractor Program

Dear Exhibitors

Date

In view of past problems faced with non-official contractors, such as abandonment of
jobs and poor booth quality, the Organizers have decided to implement the ‘Approved
Contractor’ program, in which all contractors will have to follow a certain set of
directives. This program, which has taken effect from 01 January 2018, targets to
improve the work standards in THAIFEX-World of Food Asia.
Contractors were approved based on a set of conditions such as experience,
qualifications and reputation. The registration documents to be an Approved
Contractor can be downloaded from www.thaichamber.org. The list of Approved
Contractors is uploaded on our Official websites www.thaifexworldoffoodasia.com
and www.thaichamber.org.
The Organizers accept no liability with respect to any contract between the
Contractor or sub-Contractor(s) and the Exhibitor or its representative(s), staff or
agent(s).
Should you require further information, please feel free to contact Expolink Global
Network Limited (Koelnmesse representative in Thailand) at tel. +66 2640 8013 or
applycon@expolink.net.

เรียน ผูเ้ ข้าร่วมแสดงสินค้างาน Thaifex-World of Food Asia 2018
เรือ่ ง ผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการอนัมุตอิ ย่างเป็ นทางการ
สืบเนื่องจากปั ญหาผูร้ บั เหมาละทิง้ งาน
และปัญหาการก่อสร้างคูหาทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ภายในงาน Thaifex-World of Food Asia ในหลายปี ทผ่ี า่ นมา คณะผูจ้ ดั งานฯ
จึงมีมติในการจัดตัง้ ระบบการคัดกรองผูร้ บั เหมาทีจ่ ะเข้ามาดาเนินการก่อสร้างคูหา ภายใต้ชอ่ื โครงการ
“ผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการ”
เพือ่ สร้างมาตรฐานในการทางานและพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ให้กบั ผูร้ ่วมแสดงสินค้า
โดยโครงการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
ผูร้ บั เหมาทุกบริษทั ทีจ่ ะเข้ามาดาเนินการก่อสร้างคูหาภายในงานฯ
จะต้องผ่านการอนุมตั อิ ย่างเป็ นทางการจากคณะผูจ้ ดั งานฯ
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผูร้ บั เหมาทีผ่ า่ นการอนุมตั ฯิ
www.thaifexworldoffoodasia.com และ www.thaichamber.org
ในกรณีทผ่ี รู้ ่วมแสดงสินค้ามีผรู้ บั เหมาทีต่ อ้ งการจัดจ้างอยูแ่ ล้ว
แต่บริษทั ผูร้ บั เหมายังไม่ผา่ นการอนุมตั ดิ งั กล่าว
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ท่ี www.thaichamber.org
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ทัง้ นี้
ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในสัญญาการว่าจ้างระหว่างผูร้ บั เหมาหรือผูร้ บั เหมาช่วงต่อ
กับผูร้ ่วมแสดงสินค้าหรือหน่วยงานอืน่ ใดในการว่าจ้าง

คณะผูจ้ ดั งานฯ
Date

หากท่านมีขอ้ สงสัญ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ บริษทั เอ็กซ์โปลิงค์
โกลบอล เน็ทเวอร์ค จากัด (ตัวแทนบริษทั Koelnmesse GmbH ในประเทศไทย) โทร 02 640 8013 หรือ
อีเมล applycon@expolink.net
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ขอแสดงความนับถือ
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With best regards
For and on behalf of
DITP, TCC and KM
Koelnmesse Pte Ltd

Expolink Global Network Ltd.

Jasmine Hoo (Ms.)
Senior Operations Manager

Nareenat Permpool (Ms.)
Operations Manager
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