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Bangkok, Thailand – 8 September 2021 

Subject: ASEAN Sustainable Energy Week (Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy 

Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia) Rescheduled to September 2022 

Dear Participants 

Following recent and ongoing developments in Thailand, the organiser of ASEAN Sustainable Energy 

Week 2021 is concerned and considers the safety of all trade show participants. By following 

consultations with partners and supporters and has taken the difficult decision to reschedule the 

2021 trade show (scheduled for October 2021) to Wednesday 14 - Friday 16 September 2022 at NEW 

VENUE: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok 

This decision was not taken lightly and driven by two major facts: 

     1. Our priority is creating a safe and secure environment for our community to meet and do 

business. The 2022 dates will enable us to offer the high-quality event with the regional visitors and 

business opportunities you’ve come to expect. 

     2. We are also confident the new dates will allow more time for vaccine rates to rise and for 

borders to reopen for business travel, giving everyone the time they need to prepare for successful 

event. 

Both factors have led the organiser to the conclusion and painful decision to reschedule ASEAN 

Sustainable Energy Week 2021. Exhibitors will be contacted by the organising team regarding detailed 

arrangements. In the meanwhile, we will continue to provide more solutions for the industry and 

community through our Online Event during Thursday 14 – Saturday 16 October 2021. We are sure 

this will help our community sustain their critical business conversations and engagement. 

We would like to thank those who participate and support ASEAN Sustainable Energy Week and we 

greatly appreciate your patience and understanding. Our sole focus remains on creating an event of 

enhanced quality, with more exhibitors and qualified trade buyers to make your participation a huge 

success. We look forward to seeing you again in 2022 at QSNCC where will be able to provide 

attendees more convenience with facilities and easier access in the heart of the city. 

 

Should you have any questions or concerns, please contact us at: asew-th@informa.com or call 02-

036-0500 ext.235 or +66-89-896-6190 

 

Please follow our official channels for the updated information:  

● Website: www.asew-expo.com    

● Facebook: www.facebook.com/ASEweek.thailand 

● LinkedIn: www.linkedin.com/company/asean-sustainable-energy-week-asew 

Yours sincerely, 

Informa Markets in Thailand 

The Organising Team   

mailto:asew-th@informa.com
http://www.asew-expo.com/
http://www.facebook.com/ASEweek.thailand
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8 กนัยายน 2564 
 

เรื่อง ประกาศเลื่อนวนัจดังาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy 
Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia) 

เรียน  ผูเ้ขา้รว่มงาน และผูส้นบัสนนุการจดังาน  
 

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศขณะนี ้ทางอินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย ในนามผูจ้ัดงาน 

ASEAN Sustainable Energy Week 2021 มีความห่วงใยและค านึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ทุกท่านจากเหตุการณด์งักล่าว 

โดยไดม้ีการปรกึษาหารือร่วมกับพันธมิตร ผูส้นบัสนนุการจดังานอย่างต่อเนื่อง จึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรในการเลื่อนการจดังานจากก าหนดการ

เดิมวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 เป็นวันพุธท่ี 14 – วันศุกร์ท่ี 16 กันยายน 2565  ณ สถานท่ีจัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

กรุงเทพฯ 
 

ในการประกาศเลื่อนการจดังานในครัง้นี ้ทางผูจ้ดังานฯ ไดพิ้จารณาและค านึงถึงความจ าเป็นดว้ยเหตผุลส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภัยภายในกลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมเพ่ือเกิดการพบปะและเจรจาธุรกิจนั้น  เป็นสิ่งที่ผูจ้ัดงานฯให้

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ซึ่งช่วงเวลาจดังานในปี 2565 นัน้จะช่วยท าใหผู้จ้ดังานฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเขา้ถึงกลุ่ม

ผูเ้ขา้รว่มชมงานในระดบัภมูิภาคตามที่คาดการณไ์วอ้ีกดว้ย 

2. ผูจ้ดังานฯ มีความมั่นใจว่าในช่วงเวลาจดังานปี 2565 จะมีจ  านวนของผูไ้ดร้บัวคัซีนในอตัราที่เพ่ิมขึน้ และยงัเพ่ิมโอกาสในการเดินทางระหว่าง

ประเทศเพ่ือท าธุรกิจมากย่ิงขึน้อีกดว้ย อีกทัง้ยงัเป็นการขยายช่วงเวลาการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการจดังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
 

ดว้ยปัจจัยทัง้สองขา้งตน้ผูจ้ัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครัง้นี ้ จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ใหด้ีย่ิงขึน้ และ
สรา้งความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม อีกทัง้ยงัเสริมสรา้งความพรอ้มในทุกๆ ดา้นของงานใหด้ีขึน้ โดยผูร้ว่มจัด
นิทรรศการ จะไดร้บัการติดต่อจากผูจ้ัดงานฯ เพ่ือชีแ้จง้รายละเอียดดา้นการจัดการต่างๆในล าดบัต่อไป ขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งโอกาส
ทางธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่อง ผูจ้ัดงานฯ ไดจ้ัดท าแพลตฟอรม์ดิจิตอล ใหบ้ริการทางออนไลน ์ขึน้ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 - วันเสารท่ี์ 16 ตุลาคม 

2564 เป็นการเสริมศกัยภาพในการจดัแสดงงาน ใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าเสนอสินคา้และบริการ อีกทัง้สรา้งเครือข่ายและท าธุรกิจไดจ้ากทกุมมุ
โลก เพ่ือตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ของผูเ้ขา้รว่มงานไดอ้ย่างเขา้ถึงและสะดวกมากขึน้  

 

ผูจ้ดังานฯ ขอขอบพระคณุผูเ้ขา้รว่มงานและผูส้นบัสนนุการจดังานทุกท่าน  ที่เขา้ใจในสถานการณท์ี่เกิดขึน้ และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้บั
การสนับสนุนจากทุกท่านดว้ยดีเหมือนเช่นเคย  เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดพ้บทุกท่านอีกครัง้ในปี 2565 บนสถานที่จัดงานใหม่ ณ ศูนยก์ารประชุม
แหง่ชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

 

หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยั สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานและดูแลการจดังานฯ ไดท้ี่ asew-th@informa.com หรือติดต่อทาง
โทรศพัทท์ี ่02-036-0500 ต่อ 235 และ 089-896-6190 ทัง้นี ้ท่านยงัสามารถติดตามข่าวสารและขอ้มลูล่าสดุของการจดังานไดท้ี่ 

• เว็บไซต:์ www.asew-expo.com 

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ASEweek.thailand 

• ลิง้คอ์ิน: www.linkedin.com/company/asean-sustainable-energy-week-asew 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
อินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย  
ผูจ้ดังาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 

mailto:asew-th@informa.com
http://www.asew-expo.com/
http://www.facebook.com/ASEweek.thailand
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Bangkok, Thailand – 8 September 2021 

Subject: Pumps and Valves Asia 2021 Rescheduled to September 2022 

     Dear Participants 

Following recent and ongoing developments in Thailand, the organiser of Pumps and Valves Asia 2021 

is concerned and considers the safety of all trade show participants. By following consultations with 

partners and supporters and has taken the difficult decision to reschedule the 2021 trade show 

(scheduled for October 2021) to Wednesday 14 - Friday 16 September 2022 at NEW VENUE: Queen 

Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok 

This decision was not taken lightly and driven by two major facts: 

     1. Our priority is creating a safe and secure environment for our community to meet and do business. 

The 2022 dates will enable us to offer the high-quality event with the regional visitors and business 

opportunities you’ve come to expect. 

     2. We are also confident the new dates will allow more time for vaccine rates to rise and for borders 

to reopen for business travel, giving everyone the time they need to prepare for successful event. 

Both factors have led the organiser to the conclusion and painful decision to reschedule Pumps and 

Valves Asia 2021. Exhibitors will be contacted by the organising team regarding detailed arrangements. 

In the meanwhile, we will continue to provide more solutions for the industry and community through 

our Online Event during Thursday 14 – Saturday 16 October 2021. We are sure this will help our 

community sustain their critical business conversations and engagement. 

We would like to thank those who participate and support Pumps and Valves Asia and we greatly 

appreciate your patience and understanding. Our sole focus remains on creating an event of enhanced 

quality, with more exhibitors and qualified trade buyers to make your participation a huge success. We 

look forward to seeing you again in 2022 at QSNCC where will be able to provide attendees more 

convenience with facilities and easier access in the heart of the city. 

Should you have any questions or concerns, please contact us at: pumpsandvalves-th@informa.com or 

call 02-036-0500 ext.235 or +66-89-896-6190 

 

Please follow our official channels for the updated information:  

● Website: www.pumpsandvalves-asia.com 

● Facebook: www.facebook.com/ASEweek.thailand 

● LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/pumps-and-valves-asia 

  

 

Yours sincerely, 

Informa Markets in Thailand 

The Organising Team 

http://www.pumpsandvalves-asia.com/
http://www.facebook.com/ASEweek.thailand
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8 กนัยายน 2564 

 
เรื่อง ประกาศเลื่อนวนัจดังาน Pumps and Valves Asia 2021 
เรียน  ผูเ้ขา้รว่มงาน และผูส้นบัสนนุการจดังาน  
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศขณะนี ้ทางอินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย ในนามผูจ้ัด 

Pumps and Valves Asia 2021 มีความห่วงใยและค านึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ขา้รว่มงานแสดงสินคา้ทุกท่านจากเหตกุารณด์งักล่าว โดยไดม้ีการ

ปรกึษาหารือรว่มกบัพนัธมิตร ผูส้นบัสนนุการจดังานอย่างต่อเนื่อง จึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรในการเลื่อนการจดังานจากก าหนดการเดิมวนัท่ี 14-

16 ตลุาคม 2564 เป็นวันพุธท่ี 14 – วันศุกรท่ี์ 16 กันยายน 2565  ณ สถานท่ีจัดงานใหม่ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์กรุงเทพฯ 

 

ในการประกาศเลื่อนการจดังานในครัง้นี ้ทางผูจ้ดังานฯ ไดพิ้จารณาและค านึงถึงความจ าเป็นดว้ยเหตผุลส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภัยภายในกลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมเพ่ือเกิดการพบปะและเจรจาธุรกิจนั้น  เป็นสิ่งที่ผูจ้ัดงานฯให้

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ซึ่งช่วงเวลาจดังานในปี 2565 นัน้จะช่วยท าใหผู้จ้ดังานฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเขา้ถึงกลุ่ม

ผูเ้ขา้รว่มชมงานในระดบัภมูิภาคตามที่คาดการณไ์วอ้ีกดว้ย 

2. ผูจ้ดังานฯ มีความมั่นใจว่าในช่วงเวลาจดังานปี 2565 จะมีจ  านวนของผูไ้ดร้บัวคัซีนในอตัราที่เพ่ิมขึน้ และยงัเพ่ิมโอกาสในการเดินทางระหว่าง

ประเทศเพ่ือท าธุรกิจมากย่ิงขึน้อีกดว้ย อีกทัง้ยงัเป็นการขยายช่วงเวลาการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการจดังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

 

ดว้ยปัจจัยทัง้สองขา้งตน้ผูจ้ัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครัง้นี ้ จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ใหด้ีย่ิงขึน้ และ
สรา้งความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม อีกทัง้ยงัเสริมสรา้งความพรอ้มในทุกๆ ดา้นของงานใหด้ีขึน้ โดยผูร้ว่มจัด
นิทรรศการ จะไดร้บัการติดต่อจากผูจ้ัดงานฯ เพ่ือชีแ้จง้รายละเอียดดา้นการจัดการต่างๆในล าดบัต่อไป ขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งโอกาส
ทางธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่อง ผูจ้ัดงานฯ ไดจ้ัดท าแพลตฟอรม์ดิจิตอล ใหบ้ริการทางออนไลน ์ขึน้ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 - วันเสารท่ี์ 16 ตุลาคม 

2564 เป็นการเสริมศกัยภาพในการจดัแสดงงาน ใหผู้ป้ระกอบการสามารถน าเสนอสินคา้และบริการ อีกทัง้สรา้งเครือข่ายและท าธุรกิจไดจ้ากทกุมมุ
โลก เพ่ือตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ของผูเ้ขา้รว่มงานไดอ้ย่างเขา้ถึงและสะดวกมากขึน้  

 
ผูจ้ดังานฯ ขอขอบพระคณุผูเ้ขา้รว่มงานและผูส้นบัสนนุการจดังานทุกท่าน  ที่เขา้ใจในสถานการณท์ี่เกิดขึน้ และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้บั

การสนับสนุนจากทุกท่านดว้ยดีเหมือนเช่นเคย  เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดพ้บทุกท่านอีกครัง้ในปี 2565 บนสถานที่จัดงานใหม่ ณ ศูนยก์ารประชุม
แหง่ชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

 
หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยั สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานและดูแลการจัดงานฯ ไดท้ี่ pumpsandvalves-th@informa.com  

หรือติดต่อทางโทรศพัทท์ี ่02-036-0500 ต่อ 235 และ 089-896-6190 ทัง้นี ้ท่านยงัสามารถติดตามข่าวสารและขอ้มลูล่าสดุของการจดังานไดท้ี่ 

• เว็บไซต:์ www.pumpsandvalves-asia.com  

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ASEweek.thailand 

• ลิง้คอ์ิน: www.linkedin.com/showcase/pumps-and-valves-asia 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
อินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย  
ผูจ้ดังาน Pumps and Valves Asia 2021  

mailto:pumpsandvalves-th@informa.com
http://www.pumpsandvalves-asia.com/
http://www.facebook.com/ASEweek.thailand
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Bangkok, Thailand – 8 September 2021 

Subject: Thai Water Expo 2021 Rescheduled to September 2022 

     Dear Participants 

Following recent and ongoing developments in Thailand, the organiser of Thai Water Expo 2021 is 

concerned and considers the safety of all trade show participants. By following consultations with 

partners and supporters and has taken the difficult decision to reschedule the 2021 trade show 

(scheduled for October 2021) to Wednesday 14 - Friday 16 September 2022 at NEW VENUE: Queen 

Sirikit National Convention Center (QSNCC) in Bangkok 

This decision was not taken lightly and driven by two major facts: 

     1. Our priority is creating a safe and secure environment for our community to meet and do business. 

The 2022 dates will enable us to offer the high-quality event with the regional visitors and business 

opportunities you’ve come to expect. 

     2. We are also confident the new dates will allow more time for vaccine rates to rise and for borders 

to reopen for business travel, giving everyone the time they need to prepare for successful event. 

Both factors have led the organiser to the conclusion to reschedule Thai Water Expo 2021. In the 

meanwhile, we will continue to provide more solutions for the industry and community through our 

digital platforms. We are sure this will help our community sustain their critical business conversations 

and engagement. 

We would like to thank those who participate and support Thai Water Expo and we greatly appreciate 

your patience and understanding. Our sole focus remains on creating an event of enhanced quality, with 

more exhibitors and qualified trade buyers to make your participation a huge success. We look forward 

to seeing you again in 2022 at QSNCC where will be able to provide attendees more convenience with 

facilities and easier access in the heart of the city. 

Should you have any questions or concerns , please contact us at:  

thaiwater-th@informa.com or call 02-036-0500 ext.235 or +66-89-896-6190 

 

Please follow our official channels for the updated information:  

● Website: www.thai-water.com  

● Facebook: www.facebook.com/Thaiwaterexpo  

● Linkedin: www.linkedin.com/company/thai-water-expo 

 

 

Yours sincerely, 

Informa Markets in Thailand 

The Organising Team   

mailto:thaiwater-th@informa.com
http://www.thai-water.com/
http://www.facebook.com/Thaiwaterexpo
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        8 กนัยายน 2564 
 
เรื่อง ประกาศเลื่อนวนัจดังาน Thai Water Expo 2021 
เรียน  ผูเ้ขา้รว่มงาน และผูส้นบัสนนุการจดังาน  
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศขณะนี ้ทางอินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย ในนามผูจ้ัด Thai 

Water Expo 2021 มีความห่วงใยและค านึงถึงความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ทุกท่านจากเหตุการณ์ดงักล่าว โดยไดม้ีการปรึกษาหารือ

ร่วมกับพันธมิตร ผูส้นับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง จึงไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรในการเลื่อนการจัดงานจากก าหนดการเดิมวนัที่ 14-16 ตุลาคม 

2564 เป็นวันพุธท่ี 14 – วันศุกรท่ี์ 16 กันยายน 2565  ณ สถานท่ีจัดงานใหม่ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์กรุงเทพฯ 
 

ในการประกาศเลื่อนการจดังานในครัง้นี ้ทางผูจ้ดังานฯ ไดพิ้จารณาและค านึงถึงความจ าเป็นดว้ยเหตผุลส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ 

1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหม้ีความปลอดภัยภายในกลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมเพ่ือเกิดการพบปะและเจรจาธุรกิจนั้น  เป็นสิ่งที่ผูจ้ัดงานฯให้

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก ซึ่งช่วงเวลาจัดงานในปี 2565 นัน้จะช่วยท าใหผู้จ้ัดงานฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเขา้ถึงกลุ่ม

ผูเ้ขา้รว่มชมงานในระดบัภมูิภาคตามที่คาดการณไ์วอ้ีกดว้ย 

2. ผูจ้ดังานฯ มีความมั่นใจว่าในช่วงเวลาจดังานปี 2565 จะมีการจ านวนของผูไ้ดร้บัวคัซีนในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ และยงัเพ่ิมโอกาสในการเดินทางระหว่าง

ประเทศเพ่ือท าธุรกิจมากย่ิงขึน้อีกดว้ย อีกทัง้ยงัเป็นการขยายช่วงเวลาการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการจดังานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
 

ดว้ยปัจจัยทัง้สองขา้งตน้ผูจ้ัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครัง้นี  ้จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณต์่างๆ ใหด้ีย่ิงขึน้ และสรา้ง

ความเชื่อมั่นดา้นความปลอดภัยใหแ้ก่ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเสริมสรา้งความพรอ้มในทุกๆ ดา้นของงานใหด้ีขึน้ โดยผูร้่วมจัด

นิทรรศการ จะไดร้บัการติดต่อจากผูจ้ดังานฯ เพ่ือชีแ้จง้รายละเอียดดา้นการจดัการต่างๆในล าดบัต่อไป ขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งโอกาสทาง

ธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่อง ผูจ้ดังานฯ ไดจ้ดัท าแพลตฟอรม์ดิจิตอล ใหบ้ริการทางออนไลน ์เป็นการเสริมศกัยภาพในการจดัแสดงงาน ใหผู้้ประกอบการ

สามารถน าเสนอสินคา้และบริการ อีกทัง้สรา้งเครือข่ายและท าธุรกิจไดจ้ากทกุมมุโลก เพ่ือตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ของผูเ้ขา้ร่วมงานไดอ้ย่างเขา้ถึงและ

สะดวกมากขึน้ 
 

 ผูจ้ดังานฯ ขอขอบพระคณุผูเ้ขา้รว่มงานและผูส้นบัสนนุการจดังานทกุท่าน  ที่เขา้ใจในสถานการณท์ี่เกิดขึน้ และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดร้บั

การสนบัสนนุจากทกุท่านดว้ยดีเหมือนเช่นเคย  เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะไดพ้บทกุท่านอีกครัง้ในปี 2565 บนสถานท่ีจดังานใหม่ ณ ศนูยก์ารประชมุ

แห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ 

หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยั สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ผูป้ระสานงานและดูแลการจัดงานฯ ไดท้ี่ thaiwater-th@informa.com หรือติดต่อ
ทางโทรศพัทท์ี่ 02-036-0500 ต่อ 235 และ 089-896-6190 ทัง้นี ้ท่านยงัสามารถติดตามข่าวสารและขอ้มลูล่าสดุของการจดังานไดท้ี่ 

• เว็บไซต:์ www.thai-water.com  

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/Thaiwaterexpo   

• ลิง้คอ์ิน: www.linkedin.com/company/thai-water-expo 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
อินฟอรม์า มารเ์ก็ตส ์ประเทศไทย  
ผูจ้ดังาน Thai Water Expo 2021 
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