
   

 

29 October 2019 

Dear Exhibitors, 

Subject: Beware of Hoax Emails 

 

          M ay we b ring  to  your IM M E D IA T E 

A T T E N T IO N  th a t  some person, group, or 

organization h a ve b e e n  d i s s e m i n a t i n g 

correspondences to our exhibitors soliciting them 

t o  purchase data list that they claim to be from 

our event.  

 

          Please exam ine such correspondence 

carefully. It may bear the bold captions of our 

exhibition  and /or our com pany nam e. But, 

exhibitors should be advised that Reed Tradex 

has no connection whatsoever to such person or 

organization, whose name can vary from one mail 

to another, which could lead you in to  th in k in g 

that this is in some way related to us.  

 

          The targets of the solicitations usually are 

selected from  show  directories. Exhibitors 

receiving correspondences from unusual sources 

are advised to scrutinize them carefully. If in 

doubt, please contact us for clarification.  

 

          If you have been contacted by the 

solicitation, please do not respond nor engage in 

any business transactions with them. If you 

ignore their mail, they will usually not follow up 

with you, but if you reply to their mail to make 

some kind of inquiries, they could keep 

spamming you with follow-up mails. 
 

Sincerely yours, 

 

 

Reed Tradex Co., Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัท่ี  29 ตุลาคม 2562 

 

เรียน ท่านผูแ้สดงสินคา้ 
เร่ือง แจง้เตือนเพ่ือระวงัอีเมลหลอกลวง 

 

 เน่ืองจากขณะน้ีได้มีผูแ้อบอ้างส่งอีเมลเวียนถึงผู ้
แสดงสินคา้ของบริษทั ร้ีด เทรดเด็กซ์ จ ากดั เพ่ือเชิญชวนให้
สัง่ซ้ือรายช่ือผูร่้วมงานจากงานของเรา 

 

บริษัทฯ จึงขอเตือนให้ท่านโปรดระมัดระวงัอีเมล
ให้บริการในลกัษณะน้ีซ่ึงอาจปรากฏช่ืองานแสดงสินคา้ของ
บริษัทฯ อยู่ในนั้ น  ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผูส่้งหรือบริษทัท่ีส่งอีเมลนั้นแต่ประการใด 

 

กลุ่มเป้ าหมายของอี เมลหลอกหลวงนั้ นอาจจะ
ประกอบไปดว้ยผูแ้สดงสินคา้ท่ีมีช่ืออยู่ในสูจิบตัรอย่างเป็น
ทางการของงาน (Show Directory) หากท่านไดรั้บอีเมลท่ีมี
ลกัษณะดังกล่าว ขอให้ท่านไดโ้ปรดตรวจสอบอย่างถ่ีถว้น
ก่อนพิจารณาด าเนินการใดๆ ทั้งน้ี ถา้ท่านมีขอ้สงสัยประการ
ใด กรุณาติดต่อสอบถามมายงับริษทัฯ โดยตรง 

 

ถา้ท่านไดรั้บอีเมลดงักล่าว โปรดอย่าตอบหรือกระท า
ธุรกรรมใดๆ กบัผูส่้งหรือองค์กรท่ีส่ง หากท่านเลือกท่ีจะไม่
ตอบ โดยปกติแลว้ผูส่้งจะเลิกติดต่อท่านเอง แต่หากท่านตอบ 
ผูส่้งมกัจะส่งอีเมลตามมาก่อกวนต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

บริษทั ร้ีด เทรดเดก็ซ์ จ ากดั 
 

 


