
ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธงาน 4th JOB FAIR 2015 
(มีนกัศกึษาที่มคีวามรู้ภาษาญ่ีปุ่ นและผู้ที่มีประสบการณ์ศกึษาตอ่ประเทศญ่ีปุ่ นเข้าร่วมงานด้วย) 

 
จดัโดย : หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ 

 
 

เนื่องด้วยหอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯจะจดังาน 4th Job Fair 2015 ในวนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์ที ่6 - 8 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ชัน้ 
5 รอยลัพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน เพื่อเป็นกิจกรรมสง่เสริมการจ้างงานของบริษัทญ่ีปุ่ นท่ีเป็นสมาชิก 

จากการจดังานมาทัง้หมด 3 ครัง้มียอดผู้สมคัรงานชาวไทยทัง้หมดประมาณ 26,000 คน เข้าสมัภาษณ์กบับริษัทญ่ีปุ่ นใน
ประเทศไทย 169 บริษัท และพบวา่ในงานมี 40 คนทีอ่ยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จ้าง และอีกประมาณ 2,600 คนถกูเก็บข้อมลูเพื่อการ
วา่จ้างในอนาคต ซึง่ในการจดังานครัง้นีจ้ะเพิ่มวนัจดังานอกี 1 วนั จากเดิม 2 วนั โดยผู้ที่สนใจจะเปลีย่นงานใหมส่ามารถเข้าชมงานได้
ในวนัศกุร์ 

ในอีกด้านหนึง่มีนกัศกึษาไทยหลายคนท่ียงัไมรู้่จกับริษัทญ่ีปุ่ นในไทย แม้วา่บริษัทเหลา่นัน้จะมช่ืีอเสยีงมากในประเทศญ่ีปุ่ น  
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทตา่งๆจะได้มารวมตวักนัและประชาสมัพนัธ์จดุเดน่และจดุแข็งของบริษัทให้กบันกัศกึษาชาวไทย  

หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯจึงขอเรียนเชิญทกุทา่นเข้าร่วมงานออกบทู 4th Job Fair 2015 เพื่อพบปะนกัศกึษาทีม่ีความรู้
ความสามารถและผู้ที่สนใจเปลีย่นงานตา่งๆ และเฟ้นหาทรัพยากรบคุคลที่ดีเลศิในอนาคตในการพฒันาเศรษฐกิจไทยตอ่ไป 

 

รายละเอียดการออกบูทงาน 4th JOB FAIR 2015 
 

วันและเวลา  : วนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 6 - 8 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 11.00 – 19.00 น. (3 วนั) 
    ***(ในครัง้นีเ้พิ่มวนัจดังานอีก 1 วนั) 
สถานที่   : ชัน้ 5 รอยลัพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน 
จ านวนบริษัทร่วมออกบทู : บริษัทญ่ีปุ่ น 80 บริษัท (ตามก าหนดการ) 
ค่าบูท (ไม่รวม VAT)  : บธูขนาดใหญ่ A (6m x 2m)            = 120,000 บาท 
    บธูขนาดใหญ่ B (4m x 2m)            =   80,000 บาท 
    บธูขนาดกลาง (3m x 2m)           =   60,000 บาท 
    บธูขนาดเลก็ (2m x 2m)           =   40,000 บาท 
    ***(กรุณาดรูายละเอียดการออกบธูตามเอกสารแนบ) 
 
 
ติดต่อสอบถาม 
หอการค้าญ่ีปุ่ น – กรุงเทพฯ (คณุสดุารณี และ Mr.Ishii) 
Tel: 02-250-0700-3 Fax: 02-250-0705  E-mail: sudaranee@jcc.or.th 

mailto:sudaranee@jcc.or.th


4th JOB FAIR 2015 APPILCATION FORM 

 
*กรุณาท าเป็นไฟล์ PDF แล้วสง่กลบัมาที่หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ E-mail: sudaranee@jcc.or.th 

ภายในวนัศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 
 
ช่ือบริษัท  (ภาษาไทย) .................................................................................................................. 
  (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 
 
ช่ือผู้ รับผิดชอบ .............................................................................................................................................. 
เบอร์ติดตอ่ .............................................................................................................................................. 
E-mail address ……………………………………………………………………………………………………...... 
 
กรุณาเลือกขนาดบูธ 
 
   บธูขนาดใหญ่  A   (6m x 2m)   = 120,000 บาท 
   (ขนาดเทา่บธูกลาง 2 บธู) 
 
   บธูขนาดใหญ่  B   (4m x 2m)   =  80,000 บาท 
   (ขนาดเทา่บธูเลก็ 2 บธู) 
 
   บธูขนาดกลาง  (3m x 2m)            =  60,000 บาท 
 
   บธูขนาดเลก็  (2m x 2m)            =  40,000 บาท 
 
 
* ขอปิดรับสมคัรหากจ านวนบธูมยีอดจองเตม็ 
* ทางผู้จดังานขอสงวนสทิธ์ิในการก าหนดการออกบธู 
* บริษัทจดัหางานไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมนีไ้ด้ 
* กรุณาตดิตอ่บริษัท J Career Recruitment Service โดยตรงเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตกแตง่บธูและข้อมลูส าหรับตีพิมพ์หนงัสอื Career 
Guide Book 
 
ติดต่อสอบถาม 
หอการค้าญ่ีปุ่ น – กรุงเทพฯ (คณุสดุารณี และ Mr.Ishii) 
Tel: 02-250-0700-3 Fax: 02-250-0705  E-mail: sudaranee@jcc.or.th 

mailto:sudaranee@jcc.or.th
mailto:sudaranee@jcc.or.th


รายละเอียดการออกบูทงาน 4th JOB FAIR 2015 
 

วัน :  วนัศกุร์ เสาร์ และอาทิตย์ที ่6 - 8 กมุภาพนัธ์ 2558 
เวลา :  11.00-19.00 น. 
สถานที่ :  ชัน้ 5 รอยลัพารากอนฮอลล์ สยามพารากอน 
 
วัตถุประสงค์ของงาน 
- บริษัทญ่ีปุ่ นหลายแหง่ยงัต้องการบคุลากรชาวไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัศกึษาแลกเปลีย่นประเทศญ่ีปุ่ น หรือนกัศกึษาเอก

ภาษาญ่ีปุ่ นท่ีมีความสนใจในประเทศญ่ีปุ่ น 
- ในประเทศไทยยงัมีบริษัทญ่ีปุ่ นเป็นจ านวนมากทีย่งัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัเทา่ไรนกั จึงใช้โอกาสนีเ้พื่อประชาสมัพนัธ์บริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัมาก

ยิ่งขึน้ 
- เพื่อเป็นสือ่กลางระหวา่งกลุม่นกัศกึษาแลกเปลีย่นประเทศญ่ีปุ่ นและบริษัทญ่ีปุ่ น รวมถงึเพิม่จ านวนผู้ที่สนใจในประเทศญ่ีปุ่ นและ

ภาษาญ่ีปุ่ น 
 

บริษัทผู้เข้าร่วมงาน 
1. ผู้ออกบธู : บริษัทญ่ีปุ่ น จ านวน 80 บริษัท  
2. ผู้ เข้าชมงาน : 20,000 คน (คาดการณ์) 
3. กลุม่เป้าหมาย 

 ผู้ที่เพิ่งจบการศกึษา : ผู้ที่จบการศกึษาจากประเทศญ่ีปุ่ น และผู้ทีศ่กึษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่ น หรือสาขาที่เก่ียวข้องกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม บริหารและการตลาด 

 ผู้ที่มีประสบการณ์ท างาน : ผู้ที่เคยท างานในบริษัทญ่ีปุ่ น 
 ชาวญ่ีปุ่ น : ผู้มีความประสงค์จะท างานในประเทศไทย 
 อาย ุ : 20 ปีถงึ 30 ปี (โดยประมาณ) 
 เพศ : เพศหญิง 60% เพศชาย 40% (คาดการณ์) 

 
รายละเอียด (งาน Job Fair) 

1. ณ บธูของแตล่ะบริษัทจะมีการอธิบายเก่ียวตวับริษัทและพบปะพดูคยุรายบคุคล 
2. ภายในฮอลล์จะเซ็ทจอขนาดใหญ่ไว้เพื่อใช้ในการ PR บริษัทท่ีไปร่วมออกบธู (แนะน าบริษัทโดยการสมัภาษณ์สดออก

จอ ณ วนังาน)  
3. มีบธูสมัภาษณ์งานโดยเฉพาะ (แยกสว่นกบับธูของแตล่ะบริษัท) 
4. มีการแนะน าวิธีการจดังานลว่งหน้าเพื่อให้เกิดการ PR ที่ดีในงานออกบธู (ส าหรับผู้ เข้าร่วมออกบธูเทา่นัน้) 
5. ภายในงานมีนิทรรศการศกึษาตอ่ญ่ีปุ่ น และบริการข้อมลูส าหรับโปรแกรมสง่พนกังานไปญ่ีปุ่ นเพือ่ฝึกอบรม 

 
 

Attachment 



แนะน างานที่จดัวนัและเวลาเดียวกนัที่รอยลัพารากอนฮอลล์ 

 งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น  
(สนบัสนนุโดย JASSO และ Japan Foundation และบริษัท Lighthouse Info Service Co., Ltd.) 

1. มีการจดับธูของแตล่ะโรงเรียน 
2. สมัมนาเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ประเทศญ่ีปุ่ น (ทนุรัฐบาลญ่ีปุ่ น แนะน ามหาวิทยาลยัทัง้ระดบัปริญญาตรีและโท) 

 JAPAN EXPO 
งานอีเว้นท์ “Cool Japan” สนบัสนนุโดยรัฐบาลญ่ีปุ่ น การแสดงเก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและ Pop culture 

 
ค าแนะน าส าหรับผู้ร่วมออกบธู 
 ก่อนวนังานควรท าการรวบรวมข้อมลูของผู้สมคัรงานเพื่อสมัภาษณ์ที่บธูโดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. รวบรวมข้อมลูของผู้ที่สมคัรออนไลน์ผา่นทาง website ก่อนวนังาน 
 (ตัง้แตต้่นเดือนธนัวาคม 2557 จนถึงต้นเดือนมกราคม 2558) 

2. ติดตอ่ผู้สมคัรและนดัหมายผา่นทางอีเมลเพื่อนดัสมัภาษณ์ในวนังาน 
3. สมัภาษณ์ผู้สมคัรที่บธูในวนังาน 

 
สิ่งที่เตรียมให้ภายในบธูจัดงาน 

 บูธขนาดใหญ่  A Booth และ B Booth 
- โต๊ะ 4 ตวั 
- เก้าอี ้16 ตวั 
- ไฟฟ้า ไมเ่กิน 5A 2 ตวั 
- Spotlight 4 อนั 
- ป้ายช่ือ  

 บูธขนาดกลาง  
- โต๊ะ 2 ตวั 
- เก้าอี ้8 ตวั 
- ไฟฟ้า ไมเ่กิน 5A 1 ตวั 
- Spotlight 2 อนั 
- ป้ายช่ือ  

 บูธขนาดเลก็ 
- โต๊ะ 1 ตวั 
- เก้าอี ้5 ตวั 
- ไฟฟ้า ไมเ่กิน 5A 1 ตวั 
- Spotlight 2 อนั 
- ป้ายช่ือ  
 



ค่าบูธ 
บธูขนาดใหญ่ A (6m x 2m)            = 120,000 บาท  (ขนาดเทา่บธูกลาง 2 บธู) 
บธูขนาดใหญ่ B (4m x 2m)            =   80,000 บาท  (ขนาดเทา่บธูเลก็ 2 บธู) 
บธูขนาดกลาง (3m x 2m)           =   60,000 บาท 
บธูขนาดเลก็ (2m x 2m)           =   40,000 บาท 
(ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 

 การจดัตัง้บธูขึน้อยูก่บัความใกล้ของประตทูางเข้าฮอลล์เรียงตามล าดบัได้แก่ บธูขนาดใหญ่ A, บธูขนาดใหญ่ B, บธูขนาด
กลาง และบธูขนาดเลก็ โดยในแตล่ะโซนทางผู้จดัจะก าหนดทีต่ัง้บธูให้ 

 ส าหรับผู้ที่ต้องการบธูขนาดพเิศษนอกเหนือจากนีส้ามารถแจ้งมาได้ทีห่อการค้าญ่ีปุ่ นฯ เช่น บธูขนาด 6m x 6m  
หากมคีวามประสงค์ต้องการบธูขนาดพิเศษจะมใีห้แคพ่ืน้ท่ีบธู แตจ่ะไมม่ีพาร์ทชิัน่ ไฟ เก้าอีแ้ละโต๊ะให้  
แตล่ะบริษัทสามารถตกแตง่บธูได้ตามอธัยาศยั  

 ราคาดงักลา่วนีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ราคาดงักลา่วรวมคา่ออกบธู 3 วนั และหนงัสอื Career Guide Book  

 มีคา่ใช้จ่ายแยกส าหรับบธูที่ประสงค์จะใช้ Internet ภายในบธู 

 ส าหรับผู้ที่ไมใ่ช่บริษัทสมาชิกของ JCC มีราคาบธูดงัตอ่ไปนี ้
บธูขนาดใหญ่ A (240,000 บาท)  / บธูขนาดใหญ่ B (160,000 บาท)   
บธูขนาดกลาง (120,000 บาท) / บธูขนาดเลก็ (80,000 บาท) 
ราคาดงักลา่วรวมคา่ออกบธู 3 วนั และหนงัสอื Career Guide Book  

 
การจัดท าหนังสอืเผยแพร่แนะน าบริษัทญี่ปุ่นเพื่อผู้สมัครงานชาวไทย (Career Guide Book) 
 หนงัสอื “Career Guide Book” จะรวบรวมข้อมลูของบริษัทท่ีจะมาร่วมออกบธูในงาน Job Fair ครัง้นี ้ โดยจะแจกให้กบั
นกัศกึษาและผู้หางานท่ีเข้าร่วมงาน ซึง่ข้อมลูที่จะตีพมิพ์ลงในหนงัสอืจะภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได้ตามความประสงค์ของบริษัท 
(แนะน าให้ตีพิมพ์ภาษาไทย) 
 ทางผู้จดัท าหนงัสอืขอแจ้งให้ทราบลว่งหน้าวา่ข้อมลูบริษัทของผู้ทีอ่อกบธูขนาดใหญ่จะตีพิมพ์เป็นสทีัง้หมด สว่นข้อมลูของ
ผู้ที่ออกบธูขนาดกลางและเลก็จะตีพิมพ์โดยใช้สเีพยีงโทนเดยีว  
* คา่ใช้จา่ยในการจดัท าหนงัสอืรวมอยูใ่นคา่บธูแล้ว 
 
เนือ้หาในหนังสือ “Career Guide Book” 
1. แนะน าข้อมลูบริษัทโดยย่อ  
2. ข้อมลูทัว่ไป (ประเภทธุรกิจ สถานท่ีตัง้ ปีท่ีก่อตัง้ จ านวนเงินทนุ จ านวนพนกังานชาวญ่ีปุ่ นและชาวไทย) 
3. ต าแหน่งท่ีเปิดรับ (ช่ือต าแหน่ง คณุสมบตัท่ีิต้องการ เช่น เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา และอ่ืนๆ) 
4. คอร์สฝึกอบรม สวสัดกิารพนกังาน 
5. ข้อความจากพนกังานไทยท่ีท างานอยู่ในบริษัท (บอกเล่าประสบการณ์ในบริษัท) 
6. ข้อความจากทา่นประธาน 
7. รูปภาพประกอบ (รูปบริษัท บรรยากาศการท างาน ทริปบริษัท) 



ตารางกิจกรรมโดยรวม 
 

4th JOB FAIR 2015 
JAPAN EDUCATION FAIR  

JAPANESE CULTURAL FAIR (ร่าง) 
สปอนเซอร์ : หอการค้าญ่ีปุ่ น - กรุงเทพฯ (JCC), Japan Foundation and JASSO 
ผู้สนบัสนนุ (ร่าง) : Embassy of Japan in Thailand 

 
JAPAN EXPO 

 
4th JOB FAIR 2015 JAPAN EDUCATION FAIR 

JAPANESE CULTURAL FAIR 
JAPAN EXPO 

สปอนเซอร์โดย หอการค้าญ่ีปุ่ น-กรุงเทพฯ สนบัสนนุโดย Japan 
Foundation and JASSO 

 

ตารางกิจกรรม 
วนั บธูบริษัท โซนประชาสมัพนัธ์บธูบริษัท บธูตา่งๆและงานสมัมนา บธูและงาน Event 

5 Feb 
(Thu) 

(ตอนบา่ย)  ติดตัง้บธู / จดังานและตกแตง่ฮอลล์ 

6 Feb 
(Fri) 

(11.00-19.00 น.) 
สมัภาษณ์งานภายในบธู 

 
 

(มอนิเตอร์จอใหญ่) 
การสมัภาษณ์บธูตา่งๆ 
(ถ่ายทอดสด บนัทกึภาพ) 

 

บธูตา่งๆและงานสมัมนา บธูแสดงงานตา่งๆ 

งาน Event 

7 Feb 
(Sat) 

เตรียมงาน 
-------------------------------------- 

(11.00-19.00 น.) 
สมัภาษณ์งานภายในบธู 

 
 

เตรียมงาน 
------------------------------------ 

(มอนิเตอร์จอใหญ่) 
การสมัภาษณ์บธูตา่งๆ 
(ถ่ายทอดสด บนัทกึภาพ) 

 
8 Feb 
(Sun) 

เตรียมงาน 
-------------------------------------- 

(11.00-19.00 น.) 
สมัภาษณ์งานภายในบธู 

 
      

      (18.30 – 19.30 น.)      
      เก็บและรือ้ถอนงาน 

เตรียมงาน 
------------------------------------ 

(มอนิเตอร์จอใหญ่) 
การสมัภาษณ์บธูตา่งๆ 
(ถ่ายทอดสด บนัทกึภาพ) 

 



< ข้อมลูอ้างอิง: จากการจดังานที่พารากอนฮอลล์ สยามพารากอนครัง้ที่แล้ว> 
 

 2nd JOB FAIR 2013 
 

วันที่  เสาร์และอาทิตย์ที่ 19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2556 
สถานที่จดั  ชัน้ 5 รอยลั พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน 
ผลการจัดงาน  (จากแบบสอบถามที่ตอบกลบัมาคิดเป็น 97%)  

1. จ านวนบริษัทร่วมออกบธู  71 บริษัท 
2. จ านวนผู้เข้าชมงาน  

a. จ านวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์  7,537 คน  
( วนัเสาร์ที่ 19 จ านวน 4,393 คน วนัอาทิตย์ที่ 20 จ านวน 3,134 คน) 

b.   จ านวนผู้เข้างานจริง   19,956 คน 
( วนัเสาร์ที่ 19 จ านวน 10,670 คน วนัอาทิตย์ที่ 20 จ านวน 9,286 คน) 

3. จ านวนผู้เยี่ยมชมบทูเฉพาะ JOB FAIR รวม 14,477 คน 
 วนัเสาร์ที่ 19  7,123 คน (แบง่เป็นชาย 2,234 คน และหญิง 3,195 คน) 
 วนัอาทิตย์ที่ 20  6,541 คน (แบง่เป็นชาย 2,224 คน และหญิง 2,897 คน) 

 *ตวัเลขข้างบนอาจมีการคาดเคลือ่น เนื่องจากบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามบางบริษัทใสข้่อมลูรวม 2 วนั  
4. ผลการสัมภาษณ์งาน 

a. ท าการวา่จ้าง   4 บริษัท (18 คน) 
b. คาดวา่จะท าการวา่จ้าง  30 บริษัท (1,284 คน) 
c. จะติดตอ่สมัภาษณ์เพิ่มเติม  41 บริษัท (3,767 คน) 

5. ระดับความพึงพอใจต่องานโดยรวม 
a. พอใจมากที่สดุ   14 บริษัท (20%) 
b. คอ่นข้างพอใจ   40 บริษัท (58%) 
c. พอใจ    8 บริษัท   (12%) 
d. ไมค่อ่ยพอใจ   4 บริษัท   (6%) 
e. ไมพ่อใจมากที่สดุ   3 บริษัท   (4%) 

 
หมายเหต:ุ  1st JOB FAIR 2012 และ 3rd JOB FAIR 2013 จดัขึน้ท่ีศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ สว่นงานประจ าปี 2014 ต้องถกู
ยกเลกิอนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง 
 


