ั พลายเออร์ – เรือ
วิธเี ขียนจดหมายถึงซพ
่ งของขวัญ
== โปรดทราบ ==
ื้ ทําถึงฝ่ าย
เอกสารทีแ
่ นบมานี้ คือตัวอย่างจดหมายรวม 9 ฉบับ ทีฝ
่ ่ ายจัดซอ
ั พลายเออร์ เป็ นของจริงทีผ
ซพ
่ มนํ ามาจากบริษัททีผ
่ มเคยทํางานอยูใ่ นอดีตและ
ื้
ปั จจุบน
ั รวมกับจดหมายของบริษัทอืน
่ ทีผ
่ มเห็นว่าน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ นักจัดซอ
้
ึ ษา
ทั่วไปทีจ
่ ะใชในการศ
ก
ั พลายเออร์ให ้
ตัวอย่างจดหมาย 6 ฉบับแรก เป็ นการเขียนสง่ ไปปรามซพ
ระมัดระวังเรือ
่ งการให ้ของขวัญของกํานัลและการเลีย
้ งรับรองทัง้ หลาย จดหมาย
เหล่านีเ้ ป็ นตัวอย่างทีด
่ ข
ี องการตัดไฟต ้นลม และเป็ นการประกอบธุรกิจอย่างมี CSR
ื้ ควรทําเป็ นอย่างยิง่
(Corporate Social Responsibility) ซงึ่ ผมสนั บสนุนว่านั กจัดซอ
ื้ ทีท
ื้
แต่ผมก็เข ้าใจและเห็นใจนักจัดซอ
่ ํางานในบริษัททีต
่ ้องการให ้นักจัดซอ
ั พลายเออร์เพือ
ไปขอของขวัญหรือขอเงินจากซพ
่ มาจัดงานปี ใหม่ ผมจึงนํ าเอา
ตัวอย่างจดหมายประเภทดังกล่าวมาแสดงไว ้เป็ นตัวอย่างด ้วยใน 3 ฉบับสุดท ้าย
แต่โปรดทราบว่า ผมมิได ้เห็นด ้วยหรือสนับสนุนให ้ไปขอเงินหรือของขวัญ
ั พลายเออร์แต่อย่างใด ผมมีเจตนาโดยสุจริตใจว่าอยากจะชว่ ยนักจัดซอ
ื้ ที่
จากซพ
ได ้รับคําสงั่ ให ้ขอของขวัญได ้เห็นรูปแบบและเข ้าใจวิธเี ขียนจดหมายชนิดดังกล่าว
ทัง้ จดหมายงดของขวัญและจดหมายขอของขวัญ ทัง้ สองแบบนัน
้ ผมมี
ื้ ได ้ศก
ึ ษาและเปรียบเทียบ ขอให ้ท่านอ่านอย่าง
เจตนาทีจ
่ ะเผยแพร่ให ้วงการจัดซอ
ี ของจดหมายทัง้ สองรูปแบบ หากผู ้ใด
มีวจิ ารณญาณอันรอบคอบถึงผลดีผลเสย
ี ใหม่เพือ
ประสงค์จะนํ าไปใชบ้ ้าง ก็ควรนํ าไปดัดแปลงข ้อความเสย
่ ให ้เหมาะสมกับ
บริษัทของตนเอง

ี่ วชาญ ร ัตนามห ัทธนะ / 21 ตุลาคม 2554
เชย
โทรศัพท์

08 1628 7855 เฟซบุค๊ www.facebook.com/cheocharn อีเมล์ cheocharn@hotmail.com

กรรมการผู ้จัดการ

ั มนา วิชาชพ
ี จัดซอ
ื้ โลจิสติกส ์ และซพ
ั พลายเชน
สถาบันฝึ กอบรมสม

ั
บริษ ัท อ ัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซลแตนท์
จําก ัด

อีเมล์ amc.purchasing@gmail.com
ั ท์ 0 2260 7326-8
โทรศพ

เว็บไซต์ www.thai.org/amc
โทรสาร 0 2664 0700

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ

วันที.่ .. เดือน...... พ.ศ.........
เรียน

ท่านผู ้จัดการ

บริษ ัท เอ-บี-ซ ี ใคร่ขอเรียนให ้ท่านทราบถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ ทางบริษัทฯมีการ
่ ว่าเป็ นการเหมาะสมในการทีจ
ทบทวนนโยบายเหล่านีเ้ ป็ นระยะๆ และบริษัทฯเชือ
่ ะรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจทีม
่ ี
กับคูค
่ ้าของบริษัทฯ ด ้วยการแจ ้งให ้ท่านทราบถึงนโยบายสําคัญๆ ของบริษัทฯ
่ วกับนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจทีม
่ ม
ี ายาวนาน เพือ
่ ให ้มีความมั่นใจ
จุดมุง่ หมายสําคัญของบริษัทฯเกีย
ว่าบริษัทฯได ้ยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทีส
่ งู สุด เพือ
่ มีสว่ นร่วมกับท่านทีจ
่ ะมีสว่ นเพิม
่ ในการประสบผลสําเร็จอย่าง
่ งู สุดเช่นเดียวกันในความสัมพันธ์กน
ั ทางธุรกิจ
ต่อเนือ
่ ง เพราะบริษัทฯคาดว่าท่านได ้ยึดถือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทีส
้ จัดจ ้าง จรรยาบรรณทางธุรกิจ การ
มาตรฐานของบริษัทฯครอบคลุมเกีย
่ วกับความปลอดภัย การจัดซือ
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎข ้อบังคับของกฎหมาย การจัดให ้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ การจดบันทึกรายการและรายงาน
ทางบัญชีทถ
ี่ ก
ู ต ้อง ฉะนัน
้ เพือ
่ ให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์สําคัญนี้ เอกสารการชําระเงิน รวมไปถึงรายงานและเอกสาร
เรียกเก็บเงินใด ๆ ทีท
่ า่ นจัดทําและส่งให ้บริษัทฯ จะต ้องระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับเรือ
่ งนัน
้ ๆ อย่างถูกต ้องและ
ครบถ ้วนตามรายการธุรกิจทีเ่ กิดขึน
้ จริง
่ นหนึง่ คนใดของบริษัทฯเรียกร ้องหรือเสนอให ้ท่าน
บริษัทฯใคร่ขอยํ้าว่าบริษัทฯไม่อนุญาตให ้เจ ้าหน ้าทีค
กระทําการใดๆ ในทางทีอ
่ าจขัดต่อกฎหมาย หรือกฎข ้อบังคับของทางราชการ ขอให ้ท่านมั่นใจว่าวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการ
้ จัดจ ้างจะเป็ นไปด ้วยความยุตธิ รรมและถูกต ้องเสมอ บริษัทฯต ้องการให ้ท่านติดต่อกับบริษัทฯเมือ
่ ท่านพบว่ามี
จัดซือ
การกระทําใดๆ ทีไ่ ม่ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามหรือมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายมาตรฐาน
ส่วนสําคัญของการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทางธุรกิจของบริษัทฯอีกประการหนึง่ คือ นโยบายเกีย
่ วกับรับ
่ องบริษัท รับของขวัญหรือสิง่ ตอบแทนซึง่ มี
ของขวัญหรือการเลีย
้ งรับรอง ทางบริษัทฯไม่อนุญาตให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ ําธุรกิจด ้วยหรือ
มูลค่าเกินสมควร หรือรับการเลีย
้ งรับรองทีฟ
่ มเฟื
ุ่
อยหรือบ่อยครัง้ จากบุคคล บริษัท หรือห ้างร ้านทีท
กําลังจะทําธุรกิจด ้วย บริษัทฯ ขอยํ้าอย่างชัดเจนเพือ
่ ประโยชน์รว่ มกันระหว่างท่านและบริษัทฯ
เพือ
่ รักษาความสัมพันธ์ทด
ี่ ท
ี างธุรกิจกับท่าน บริษัทฯยินดีให ้ท่านนํ าหนังสือนีแ
้ จ ้งให ้แก่พนักงานของท่าน
่ หลีกเลีย
่ งความยากลําบากหรือความยุง่ ยากใจในทาง
ซึง่ เป็ นผู ้ติดต่องานกับบริษัทฯและบริษัทในครือได ้ทราบ เพือ
ปฏิบต
ั ิ
หากท่านมีข ้อสงสัยหรือเป็ นห่วงประการใดในการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของบริษัทฯ ขอให ้ท่านได ้โปรดแจ ้ง
้ ริษัทฯขอเรียนให ้ท่านทราบว่า นโยบายเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ท
ิ างธุรกิจและ
ให ้บริษัทฯได ้ทราบด ้วย นอกจากนีบ
นโยบายเกีย
่ วกับการรับของขวัญได ้มีการประกาศให ้กับพนักงานทุกคนของบริษัทฯได ้รับทราบโดยทัว่ ถึงกันแล ้ว
ภายในบริษัทฯ
่ ด
ี่ ้วย
บริษัทฯขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ ในความร่วมมือและช่วยเหลือของท่านมา ณ ทีน

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ

DD / MM / YYYY
Dear Suppliers,

ABC Hotel & Resorts strives to earn the trust and respect to our customers and
suppliers and to offer the very best in hotel services. ABC’s established GIFT POLICY is
intended to advance that goal by assuring that decisions to contract with suppliers be based
on merit and competitiveness, and not in any respect on personal influence or favoritism.
Our policy prohibits hotel employees from accepting or soliciting personal gifts, in cash or
kind, from any person with whom the hotel does business. Gifts are understood to include
free services, discounts, entertainment or any advantage.
All hotel employees are informed of this policy at the time of employment and ABC
conducts a continuous program to remind employees who come in regular contact with
suppliers and customer of its importance. We ask for your cooperation with this program.
We thank you for you cooperation and contribution to the integrity of our
relationship.
Yours sincerely,

General Manager

บริษ ัท เอ-บี-ซ ี โฮเต็ลและรีสอร์ท พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะให ้ได ้มาซงึ่ ความไว ้วางใจและความ

ื่ ถือจากลูกค ้าและผู ้จัดสง่ พร ้อมทัง้ การให ้บริการทีด
เชอ
่ เี ยีย
่ มของโรงแรมฯ เราได ้กําหนดกฎระเบียบ
ิ ใจเลือกผู ้จัดสง่ สน
ิ ค ้าในแต่ละรายมาจากคุณสมบัต ิ
เกีย
่ วกับ “ของขวัญ” ขึน
้ มาเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าการตัดสน
ั พันธ์สว่ นตัวหรือความชอบเข ้ามาเกีย
และการแข่งขันทีย
่ ต
ุ ธิ รรม โดยไม่มเี รือ
่ งความสม
่ วข ้อง กฎระเบียบ
ของโรงแรมห ้ามมิให ้พนักงานรับหรือร ้องขอของขวัญสว่ นตัว ไม่วา่ จะเป็ นเงินสดหรือสงิ่ ของใดๆ จากผู ้ที่
โรงแรมฯ ติดต่อทําธุรกิจด ้วย ของขวัญในทีน
่ รี้ วมถึงการบริการทีใ่ ห ้ฟรี สว่ นลด การเลีย
้ งรับรอง หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
้ ับตัง้ แต่วันทีเ่ ข ้ามาเริม
่ งานกับโรงแรมฯ และ
พนักงานโรงแรมทุกท่านรับทราบถึงกฎระเบียบข ้อนีน
โรงแรมฯ ได ้เน ้นถึงความสําคัญของกฎระเบียบข ้อนีก
้ บ
ั พนักงานอยูต
่ ลอดเวลา ซงึ่ ทางโรงแรมฯ ก็ใคร่ขอ
่ กัน
ความร่วมมือจากทางท่านในเรือ
่ งนีด
้ ้วยเชน
่ ี้
ทางโรงแรมฯ ขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือมา ณ ทีน

ื่
ลงชอ

ผู ้จัดการทั่วไป

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ
วันที่ ... เดือน .... พ.ศ.....
เรียน ท่านคูค
่ ้าผู ้มีเกียรติของ บริษ ัท เอ-บี-ซ ี
ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ ในความร่วมมือกันสร ้างธุรกิจด ้วยดีเสมอมา
สโลแกนของเราคือ เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถทีจ
่ ะทําให ้ลูกค ้าพึงพอใจ
สูงสุดด ้วยผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพทีด
่ แ
ี ละการบริการทีด
่ ี
ผมขอยํ้าจุดยืนสําคัญทีจ
่ ะทําให ้บริษัทและท่านสามารถทําธุรกิจกันอย่างยั่งยืน
และก ้าวหน ้า กล่าวคือ พนักงานของบริษ ัท เอ-บี-ซ ี ทุกคนยึดหลักการทํางานด ้วย
ื่ สต
ั ย์และเป็ นธรรม การรับรองหรือร ้องขอของกํานัลหรือการต ้อนรับจากคูค
ความซอ
่ ้าเป็ น
ข ้อห ้ามทีเ่ ข ้มงวดยิง่
สงิ่ ทีเ่ ราต ้องการจากท่านคือราคาทีส
่ มเหตุสมผล ผลิตภัณฑ์และบริการทีม
่ ี
คุณภาพสูง ดังนั น
้ ของกํานัลต่าง ๆ ทีท
่ า่ นเสนอให ้พนักงานของบริษ ัท เอ-บี-ซ ี จึงไม่ม ี
ความจําเป็ นแต่อย่างใด นอกจากนี้ หากท่านใดให ้ของกํานัลหรือการต ้อนรับใดๆ จะ
ี ต่อความสม
ั พันธ์ของท่านกับบริษัทฯ
สง่ ผลเสย
อย่างไรก็ตาม หากท่านพบพนักงานของบริษ ัท เอ-บี-ซ ี เรียกร ้องของกํานัลหรือ
การต ้อนรับ หรือประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต อันขัดกับนโยบายพืน
้ ฐาน โปรดแจ ้งมา
ที.่ .....
ั พันธ์อน
ผมหวังว่าเราจะมีความสม
ั ดีตอ
่ กันยิง่ ขึน
้ ขอทุกท่านจงร่วมมือกันเพือ
่
พัฒนาธุรกิจของเราให ้ประสบความสําเร็จยิง่ ๆ ขึน
้ ไป
ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครัง้ สําหรับการสนั บสนุนทีด
่ เี สมอมา และหวังว่าเราจะ
ร่วมงานกันต่อไปอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความนับถือ

ประธานกรรมการและประธานบริหาร

บริษ ัท เอ-บี-ซ ี

DD / MM / YYYY
Dear Valued Vendor of ABC Company Limited
First of all, I would like to express my deep gratitude for your
cooperation in our daily business. Our slogan is that we will spare
no effort to satisfy our customers by providing quality products and
services.
I would like to reiterate how the relationship between you,
ABC’s Vendors and ABC should be, in order to form a more stable
partnership and progress together.
The employees in ABC are always required to work in an
honest and fair way. Any acceptance of or demanding for gifts or
reception from business partners is strictly prohibited.
What we require of every Vendor is to provide cost-effective,
high quality products and services. Therefore, any kinds of gifts or
any reception offering to ABC’s employees is not required.
Furthermore, if any vendor offers such gifts or reception, it may
damage the relationship with ABC.
However, if, unfortunately, should you observe any ABC
employee demanding gifts, reception or other misconduct or
dishonest behavior violating the Basic Policies, please voice your
concern though ………
Cordially, I welcome a closer relationship with you all, to
develop together as business partners.
Once again thank you for your cooperation and best wishes to
your company.
Sincerely,

President & CEO

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ

วันที.่ .. เดือน.... พ.ศ.....
เรือ
่ ง การดําเนินธุรกิจด ้วยความโปร่งใส
ิ ค ้าให ้แก่ บริษ ัท เอ-บี-ซ ี
เรียน บริษัท ห ้างร ้าน และผู ้ขายสน

บริษ ัท เอ-บี-ซ ี มีความประสงค์ทจี่ ะแจ ้งให ้ผู ้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท

ทุกท่านทราบว่าการดําเนินธุรกิจด ้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม และคํานึงถึง
ประโยชน์ระยะยาวร่วมกัน เป็ นนโยบายหลักทีส
่ ําคัญทีส
่ ด
ุ นโยบายหนึง่ ของ
บริษัท การติดต่อธุรกิจกับบริษัท ผู ้ค ้าทุกท่านจะต ้องได ้รับการปฎิบต
ั ด
ิ ้วย
ความเท่าเทียมกันอย่างยุตธิ รรม โดยท่านมิจําเป็ นต ้องมอบสงิ่ ตอบแทนใด
ๆ ให ้แก่พนักงานบริษัททีท
่ า่ นติดต่อด ้วย
การกระทําใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเรียกร ้องสงิ่ ตอบแทน หรือการ
แลกเปลีย
่ นไม่วา่ รูปแบบใด ๆ จากพนั กงานของบริษัท ถือว่าเป็ นการกระทํา
ผิดนโยบายอย่างร ้ายแรง และในทํานองเดียวกัน ผู ้ค ้าทีเ่ สนอผลประโยชน์
ใดๆ ให ้กับพนักงานบริษัทหรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพนักงานของบริษัท
่ กัน ซงึ่ มีผลทําให ้
บริษัทจะถือว่าเป็ นการกระทําผิดนโยบายอย่างร ้ายแรงเชน
ั พันธ์ทางธุรกิจกับผู ้ค ้าต่อไป
บริษัทต ้องยุตค
ิ วามสม
หากท่านพบว่า การติดต่อธุรกิจกับบริษัทมีความไม่โปร่งใส ไม่
ยุตธิ รรม หรือมีการเรียกร ้องผลประโยชน์จากพนักงานบริษัท ขอความกรุณา
แจ ้งไปยัง ผู ้อํานวยการฝ่ ายการเงินโดยตรง ทีห
่ มายเลข 0 0000 0000
หรือโทรสาร 0 0000 0000 หรือสง่ จดหมายมาตามทีอ
่ ยูใ่ นจดหมายนี้
ข ้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับแจ ้งจะถูกเก็บเป็ นความลับและจะไม่มก
ี ารเปิ ดเผย
แหล่งทีม
่ า
สุดท ้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณในความร่วมมือและสนับสนุนทีไ่ ด ้รับ
ั พันธ์ทด
จาดท่านด ้วยดีตลอดมา และหวังทีจ
่ ะดําเนินธุรกิจด ้วยความสม
ี่ ี
อย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ยาวนานตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ

ผู ้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ

วันที.่ .. เดือน.... พ.ศ.....
ี้ จงความโปร่งใสในการติดต่อธุรกิจ
เรือ
่ ง การชแ
ั พลายเออร์)
เรียน ผู ้อํานวยการฝ่ ายขาย บริษัท (ซพ

บริษ ัท เอ-บี-ซ ี มีความประสงค์ทจี่ ะแจ ้งให ้ผู ้ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ

ว่า เราขอยืนยันถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจซงึ่ กันและกัน โดย
บริษ ัท เอ-บี-ซ ี ทั่วโลกมีนโยบายว่า ห ้ามมิให ้พนักงานรับเงินหรือของมีคา่
ิ ค ้าหรือผู ้ให ้บริการ(ซพ
ั พลายเออร์) การทีพ
จากผู ้ขายสน
่ นั กงานของบริษัทฯ
รับสงิ่ ตอบแทนหรือของมีคา่ ใดๆจากท่าน ถือว่าเป็ นการผิดวินัยอย่างร ้ายแรง
หากคูค
่ ้ารายใดพยายามเสนอสงิ่ ตอบแทนดังกล่าวให ้กับพนักงานบริษัทฯ
ื เนือ
ั พันธ์ในทางธุรกิจระหว่างเราสน
ิ้ สุดลง
อาจมีผลสบ
่ งทีจ
่ ะทําให ้ความสม
ได ้
นอกจากนี้ หากพนักงานของบริษัทฯได ้ทําการเรียกร ้องขอสงิ่ ตอบ
แทนใดๆจากท่าน ไม่วา่ ในอดีตหรือปั จจุบน
ั ผมขอความกรุณาแจ ้งผมโดย
ั ท์ 0 0000 0000 หรือโทรสาร 0 0000 0000
ตรงทีห
่ มายเลขโทรศพ
ั ท์ 0 0000
หรือแจ ้งไปยังคุณ….. ผู ้อํานวยการฝ่ ายการเงิน หมายเลขโทรศพ
0000 หรือโทรสาร 0 0000 0000 หรือสง่ จดหมายมาตามทีอ
่ ยูใ่ นจดหมายนี้
ข ้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด ้รับจะถูกเก็บเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยถึงแหล่งทีม
่ า
สุดท ้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณในความสนับสนุนจากท่านด ้วยดีตลอด
ั พันธ์ทด
มา และหวังว่าเราจะยังคงดําเนินธุรกิจด ้วยความสม
ี่ อ
ี ย่างต่อเนือ
่ ง
ยาวนานตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู ้จัดการ

ั พลายเออร์ - ตัดไฟต ้นลม
ตัวอย่างจดหมายห ้ามปรามซพ

DD / MM / YYYY
Subject: ABC’s Policy on Conflict of Interest – Gifts and Entertainment
Dear Sirs,

ABC appreciates the good relations it enjoys with the many suppliers, contractors and

others with whom it does business, and wants to promote sound, ethical practices for the
benefit of all. At ABC, we feel it is important to periodically remind our valued suppliers,
contractors, agents and brokers that we have a formal conflict of interest policy. Please do
not consider this to be directed particularly to your company or any of your employees. Our
employees are instructed to avoid activities or associations that interfere with the
employee’s exercise of independent judgment in the performance of their responsibilities
and to avoid any activity that has the appearance of a conflict of interest.
It is unnecessary to embellish our relationship with gifts, entertainment or other activities
that may place our employees in conflict with our applicable policies.
Our policy is to purchase and contract on the basis of quality, service, and price. Employees
or agents of ABC are to show no preference because of favors or any other personal
consideration. Gifts, entertainment, trips, discounts, loans, or other favors of value which
are extended for business purposes should not be offered to our employees, as our policy
prohibits their acceptance. In no circumstances should gifts of cash be made to our
employees as our rules prohibit entirely the receipt of cash in any amount. We believe the
costs of gifts and entertainment add to the costs of doing business and, ultimately, are
reflected in the cost of the product or service.

ABC expects its employees to conduct themselves in accordance with the highest ethical

standards in all of their business and professional dealings. Honesty and integrity are core
values in what we call the ABC Way. We aim to conduct all of our business activities in such
a way that we would be proud to have all the facts disclosed.
We ask that you communicate these policies to those individuals in your organization with
which we have business relationships. Please do not hesitate to contact us for clarification
should you have questions regarding the application of this policy.
We look forward to a continuing and productive business relationship.
Yours truly,

Country Chairman

ตัวอย่างจดหมายขอของขวัญ

คิดให ้ดีนะครับ

Nothing in the
world is free

วันที่ ... เดือน .... พ.ศ......
เรือ
่ ง ของขวัญของรางวัล สําหรับร่วมจัดการปี ใหม่ประจําปี 25xx ของพนั กงาน
ั พลายเออร์)
เรียน ท่านผู ้จัดการ บริษัท (ซพ

่ จะจัดกิจกรรมงานเลีย
เนือ
่ งด ้วยทางบริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด
้ งสงั สรรค์
เนือ
่ งในวันปี ใหม่ ประจําปี 25xx ให ้แก่พนักงาน ซงึ่ ในงานเลีย
้ งจะมีกจิ กรรมและ
การละเล่นต่างๆ ทีม
่ ก
ี ารจับฉลากมอบของขวัญของรางวัล เพือ
่ เป็ นขวัญและ
กําลังใจให ้แก่พนักงาน
ทางบริษัทฯ ได ้มีการจัดเตรียมของขวัญของรางวัลไว ้แล ้วสว่ นหนึง่ แต่
่ ได ้
เพือ
่ ให ้ท่านในฐานะบริษัทฯคูค
่ ้า ซงึ่ ทําการค ้าขายกับบริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด
ั
มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวของบริษัทฯ และเพือ
่ เป็ นการกระชบ
ั พันธ์ระหว่างกันปี ละครัง้ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ความสม
ให ้กรุณาจัดสง่ ของขวัญของรางวัลมาร่วมงาน ภายในวันที.่ .. เดือน.....นี้ เพือ
่ การ
จัดเตรียมงานล่วงหน ้า สําหรับงานเลีย
้ งทีจ
่ ะจัดขึน
้ ในวันที.่ .. เดือน........
จึงเรียนมาเพือ
่ ขอความอนุเคราะห์ และขอถือโอกาสนี้ ขออํานาจคุณพระศรี
ั ดิส
ิ ธิท
รัตนตรัยและสงิ่ ศก
์ ท
์ งั ้ หลาย จงอวยพรให ้ท่านและพนักงานของท่าน จงมี
ความสุข มีสข
ุ ภาพ พลามัยแข็งแรง ตลอดจนกิจการจงมีแต่ความเจริญรุง่ เรืองยิง่ ๆ
ขึน
้ ไปตลอดปี 25xx และตลอดไปเทอญ
ขอแสดงความนับถือ

ผู ้จัดการทั่วไป

่ ้องการจากท่านคือ... โทรท ัศน์ 32 นิว
้
ป.ล. หากเป็ นไปได ้ ของขวัญทีต
กรุณาติดต่อหรือนํ าสง่ ของขวัญได ้ทีค
่ ณ
ุ ... แผนก..... โทร. 0 0000 0000

ตัวอย่างจดหมายขอของขวัญ

คิดให ้ดีนะครับ

Nothing in the
world is free

วันที่ ... เดือน .... พ.ศ......
เรือ
่ ง

ขอความอนุเคราะห์ของขวัญปี ใหม่ให ้แก่พนักงาน

เรียน

เจ ้าของกิจการ / ผู ้จัดการ

่ จะมีงานจัดเลีย
เนือ
่ งด ้วยบริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด
้ งพนักงานในเทศกาลสง่ ท ้ายปี เก่า
่ ทุกปี
ต ้อนรับปี ใหม่ ในวันที.่ . เดือน... 25xx ซงึ่ บริษัทจะแจกของขวัญให ้แก่พนักงานเหมือนเชน
ทีผ
่ า่ นมา บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ของขวัญปี ใหม่จากท่าน เพือ
่ แจกแก่พนักงาน และหวัง
ว่าจะได ้รับความร่วมมือจากท่านทีเ่ ป็ นบริษัทคูค
่ ้าทีด
่ ต
ี อ
่ กันเสมอมา
จึงเรียนมาเพือ
่ ขอความอนุเคราะห์ดงั กล่าวข ้างต ้น ซงึ่ จะเป็ นความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่
ขอความแสดงนับถืออย่างสูง

ื้ /ฝ่ ายประเมินผล
แผนกจัดซอ

่
บริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด

สําเนาเรียน

- หัวหน ้าฝ่ ายประเมินผล
- กรรมการผู ้จัดการ

่ ขอขอบคุณล่วงหน ้ามายังบริษัท
ในนามคณะผู ้บริหารและพนักงานบริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด
ของท่านในการสนับสนุนครัง้ นี้ และในโอกาสอันใกล ้จะถึงวาระดิถข
ี น
ึ้ ปี ใหม่ ขออวยพรให ้กิจการ
ของท่านเจริญรุง่ เรืองยิง่ ยืนนาน และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลประทานพร
แด่กจิ การของท่าน ตัวท่าน ตลอดจนพนักงานและครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข
่
ความร่มเย็น ชวั่ กาลนานเทอญ... จากใจชาวบริษ ัท เอ๊กซ-์ วาย-แซด
ในวาระดิถข
ี น
ึ้ ปี ใหม่
อีกกระทัง่ ยศ ลาภ บารมี
กิจการทัง้ หลายทีใ่ หญ่น ้อย
พร ้อมกระทัง่ ทุกอย่างทีท
่ ําดี

ั ให ้ท่านพบความสุขศรี
ขออวยชย
อีกความดีทก
ี่ ระทํานํ าถูกทาง
ให ้เรียงร ้อยเข ้าหาพาสุขขี
ผลสงิ่ ดีทก
ี่ ระทํานํ ามาพารุง่ เรือง...(สาธุ)

ตัวอย่างจดหมายขอของขวัญ

คิดให ้ดีนะครับ

Nothing in the
world is free

DD / MM / YYYY
Dear……………
We are writing to you to ask for your help with a New Year Staff Party
event we are planning on dd/mm/yyyy that we would like you to
participate in the event by donating a specific gift, or an amount of
money, which can be the prize for our staff.
If you could consider this type of support, we would be delighted to let
others know about your support and could publicly thank you at our
event.
Please feel free to contact us perhaps you could support or unable
consider supporting our event.
Thank you in advance for any support you can provide towards enriching
our business relation.
Best regards,

Purchasing Manager / XYZ Company Limited
cc: Managing Director

