
 

รายละเอียด 

บ้านและวสัดุออนไลน์ 2561 

Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018  
ภายใต้คอนเซ็ปต์ : HOME 4.0...เพื่อวันนี้และอนาคต 

จัดโดย  
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) และ นติยสาร Home & Resort  

 

แนวคิด   

 

 สืบเน่ืองจาก สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association: THBA) ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน ตลอดจนโอกาสท่ีเปิดกว้างในการส่ือสารและเข้าถึงผู้บริโภคยุค 4.0 ของ
ประเทศไทย ว่าด้วยการน าเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับบนอินเตอร์เน็ทหรือส่ือออนไลน์และ
โซเชียลมีเดีย  

สมาคมสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ใคร่เชิญชวนผู้ประกอบการในแวดวงธุรกิจบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย วัสดุก่อสร้าง 
สถาบันการเงิน และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองเข้ารว่มงานแสดงสินค้า “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรือ Home & 
Building Material Fair 2018: HBO Fair 2018 (Online) ภายใต้แนวคิด “HOME 4.0 : บ้านเพื่อวันนี้และอนาคต” 
โดยรูปแบบการจัดงานฯ ครั้งน้ีจะเป็นการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภค ในยุคสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ผ่านการ
น าเสนอในรูปแบบงานแสดงสินค้าออนไลน์  (Online Fair) หรือเป็นบรรยากาศเสมือนจริงของการจัดงานฯ บนโลก
ออนไลน์ เพื่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะได้ส่ือสารและมีค าส่ังซื้อโดยตรงกับผู้ร่วมแสดงสินค้าท่ีเข้าร่วมงานมหกรรม
บ้านฯ ครั้งน้ี  
 

การจัดงานในรูปแบบ Online Fair น้ี ถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการจัดงานมหกรรมบ้านฯ และนับเป็นครั้งแรก
ของภาคธุรกิจบ้านหรือท่ีอยูอ่าศัยและวัสดุก่อสร้าง โดยเหตุผลส าคัญๆ ท่ีสมาคมฯ น าเสนอรูปแบบการจัดงานบ้าน
และวัสดุออนไลน์ก็เพราะว่า  

1. สอดคล้องและรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน 
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางส าหรับผู้บริโภคท่ีสนใจชมงานแสดงสินค้า 
3. ลดภาระค่าเช่าพื้นท่ีและค่าก่อสร้างบูธส าหรับผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
4. ช่วยผู้ประกอบการใช้งบด้านการตลาดและค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างคุ้มค่า  
5. สร้างการรับรู้และเข้าถึงของผู้บริโภคได้ในวงกว้างท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
6. เล็งเห็นถึงโอกาสและความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าท่ีดีกว่า 

 



 

รายละเอียดของงาน 

 วันท่ี  :  10 - 20  มีนาคม  2561  
 เวลา  :  24 ชั่วโมง . 
 รูปแบบ  : งานแสดงสินค้าออนไลน์ www.thaionlinefair.com  
 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อเป็น “เวทีกลาง” ให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน, บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้านมือสอง, ผู้ผลิต-จ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง, ผู้น าเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปบนออนไลน์  

• เพื่อเป็น “ช่องทาง” ให้บริษัทรับสร้างบ้าน, บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, บ้านมือสอง, ผู้ผลิต-จ าหน่ายวัสดุ

ก่อสร้าง, ผู้น าเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ได้พบผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  โดยใช้เวลาและงบประมาณท่ีประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด 

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ผู้ผลิต-จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง, 

ผู้น าเข้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง  ให้เป็นท่ีรับรู้ของผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป และสามารถขยายตลาด

ออกไปในวงกว้างท้ังในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด 

HOME 4.0 ท้ังทางด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแต่ง รวมท้ังวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  ส าหรับผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างและรับสร้างบ้าน ฯลฯ จะได้น าไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

• เพือ่เผยแพร่ธุรกิจรับสร้างบ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม บ้านมือสอง ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และผู้ท่ี

เกี่ยวข้องเป็นท่ีรู้จักแก่ประชาชนท่ัวไป 

• เพื่อปลุกจิตส านึกการสร้างบ้านหรือท่ีอยู่อาศัย ในรูปแบบการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือบ้านอนุรักษ์

พลังงานให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมภายในงาน 

งานแสดงสินค้า Home & Building Material Online Fair 2018: HBO Fair 2018  ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม
งานฯ กว่า 100 ราย ดังน้ี  

● การจัดแสดงบูธบริษัทรับสร้างบ้านจากท่ัวประเทศ  
● การจัดแสดงบูธสถาบันการเงินท่ีให้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตชั้นน าและเอสเอ็มอีจากท่ัวประเทศ 
● การจัดแสดงบูธแสดงวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนจากผู้ผลิตชั้นน า 
● การจัดแสดงบูธของกลุ่มบริษัทบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมจากท่ัวประเทศ 
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุประหยัดพลังงาน เช่น Solar Cell / Solar roof ฯลฯ 
● การจัดแสดงบูธแสดงผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อัจฉริยะเทคโนโลยีล้ าสมัย Home Automation,software 
● การจัดแสดงบูธสินค้าและบริการอื่นๆ อาทิ เครือ่งมืองานกอ่สร้าง สระว่ายน้ า ฯลฯ 
● อื่นๆ  

 
ผู้แสดงสินค้า 

• สมาชิกในสมาคมฯ ประเภทสามัญและวิสามญั   
• บริษัทรับสร้างบ้านท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

• เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมท้ังกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  
• สถาบันการเงินชั้นน า ได้แก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธอส. ฯลฯ 
• ผู้ผลิตและจ าหน่ายประตู-หน้าต่าง, มุ้งลวด, ฮาร์ดแวร์ 
• ผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่ง, สี, วัสดุปูพื้น, และวัสดุกรุผนัง ฯลฯ 
• ผู้ผลิตและจ าหน่ายสระว่ายน้ าและอุปกรณ์ 
• ผู้ผลิตและจ าหน่ายหลังคา-ฉนวนกันความร้อน  
• ผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุกันซึม 

• ผู้ผลิตและจ าหน่ายสุขภัณฑ์, อุปกรณ ์

• เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ไฮ-เทคโนโลยี 
• วัสดุอุปกรณ์ท่ีช่วยประหยัดพลังงาน 

• เครื่องจักร, เครื่องมือ-อุปกรณ์กอ่สร้าง 
• บริษัทจัดสวนและภูมิทัศน์, ของตกแต่งสวน 

• บริษัทออกแบบและตกแต่งภายใน 

• ผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
• นิตยสารท่ีเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้าน 



 

ผู้ชมงาน 

• ผู้บริโภคและประชาชนท่ีต้องการซื้อโครงการบา้นจัดสรร คอนโดมิเนียม 

• ผู้บริโภคและประชาชนท่ีต้องการใช้บริการบริษทัรับสร้างบ้านและสร้างบ้านเอง 
• นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, นักลงทุน  
• นักการเงิน, ผู้บริหารสถาบันการเงิน 

• นักอุตสาหกรรม, นักวิชาการ,ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
• เจ้าของกิจการ, โรงแรม, รีสอร์ต 

• ผู้ค้าวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง 
• เจ้าของและผู้บริหารธุรกิจรับสร้างบ้าน 

• ผู้บริหารและนักการตลาด 

• ผู้บริหารจัดซื้อ-จัดจ้าง 
• ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน 

• นักออกแบบ (สถาปนิก, มัณฑนากร) 
• วิศวกร 
• นิสิต-นักศึกษา และอาจารย์ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
• ผู้บริโภคและประชาชนท่ีสนใจ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ร่วมออกบูธจะได้รับ 

• เพิ่มการรับรู้และซื้อขายกบัผู้บริโภคโดยตรง  
• เป็นท่ีรู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น 

• ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระบุคลากร แต่ยังได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
• ยกระดับความร่วมมอืระหว่างกันของกลุ่มผู้ผลิตวัสดุ, อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับสร้างบ้านให้เชื่อมโยงกัน

มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

• การจัดท าเว็บไซต์และส่ือประชาสัมพันธอ์อนไลน์  ฯลฯ 
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในส่ือออนไลน์และโซเชียลมีเดียและเวปไซด์ชั้นน า 
• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารท่ีเกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสทูเดย์ เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน มติชน  แนวหน้า ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ 
ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกจิ บ้านและสวน โฮมแอนด์รีสอร์ต ฯลฯ เป็นต้น 

• โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
• ส่งข่าวสารความคืบหน้าการจัดงานให้กลุ่มเป้าหมายทางอีเมล์ 
• รายการทีวีดิจิตอล TV 3, Thairath TV, Nation TV, Workpoint TV ฯลฯ 
• ฯลฯ 
 

 

ส าหรับข้อมลูเพิม่เติม กรุณาติดต่อ  

คุณถิรพร สุวรรณสุต  Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 107  Mobile 089 046 4503  

email:  fm.tiraporns@gmail.com  

คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม    Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 131  Mobile 085 489 4265 

email:  fm.maleerat@gmail.com 

คุณจีรานุช หอมเกษร    Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 126  Mobile 085 489 4268 

email:  hr.jeeranuch@gmail.com 

คุณกาญจนา ผอมขาว   Tel.0 2996 0940-6 ต่อ 109  Mobile 089 210 3040 

email:  hr.kanchana.p@gmail.com 

 

 

 

mailto:hr.jeeranuch@gmail.com


 

บริหารงานโดย  

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 

82/3 ถ.วงแหวน ซ.พรีเมียร์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชันกรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0-2996-0940-7 มือถือ 089-203-9416  แฟกซ์ 02-996-0948-9 

E-mail : thai.thba@gmail.com 


