
วธิเีขยีนจดหมายถงึซพัพลายเออร ์– เรือ่งของขวญั 

== โปรดทราบ == 

 เอกสารทีแ่นบมานี ้คอืตวัอยา่งจดหมายรวม 9 ฉบบั ทีฝ่่ายจัดซือ้ทําถงึฝ่าย
ซพัพลายเออร ์เป็นของจรงิทีผ่มนํามาจากบรษัิททีผ่มเคยทํางานอยูใ่นอดตีและ
ปัจจบุนั รวมกบัจดหมายของบรษัิทอืน่ทีผ่มเห็นวา่น่าจะเป็นประโยชนต์อ่นักจัดซือ้
ทั่วไปทีจ่ะใชใ้นการศกึษา 

 ตวัอยา่งจดหมาย 6 ฉบบัแรก เป็นการเขยีนสง่ไปปรามซพัพลายเออรใ์ห ้
ระมัดระวังเรือ่งการใหข้องขวัญของกํานัลและการเลีย้งรับรองทัง้หลาย จดหมาย
เหลา่นีเ้ป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการตดัไฟตน้ลม และเป็นการประกอบธรุกจิอยา่งม ีCSR 
(Corporate Social Responsibility) ซึง่ผมสนับสนุนวา่นักจัดซือ้ควรทําเป็นอยา่งยิง่  

 แตผ่มก็เขา้ใจและเห็นใจนักจัดซือ้ทีทํ่างานในบรษัิททีต่อ้งการใหนั้กจัดซือ้
ไปขอของขวัญหรอืขอเงนิจากซพัพลายเออรเ์พือ่มาจัดงานปีใหม ่ผมจงึนําเอา
ตวัอยา่งจดหมายประเภทดงักลา่วมาแสดงไวเ้ป็นตัวอยา่งดว้ยใน 3 ฉบบัสดุทา้ย  

แตโ่ปรดทราบวา่ ผมมไิดเ้ห็นดว้ยหรอืสนับสนุนใหไ้ปขอเงนิหรอืของขวัญ
จากซพัพลายเออรแ์ตอ่ยา่งใด ผมมเีจตนาโดยสจุรติใจวา่อยากจะชว่ยนักจัดซือ้ที่
ไดรั้บคําสัง่ใหข้อของขวัญไดเ้ห็นรปูแบบและเขา้ใจวธิเีขยีนจดหมายชนดิดงักลา่ว 

 ทัง้จดหมายงดของขวัญและจดหมายขอของขวัญ ทัง้สองแบบนัน้ ผมมี
เจตนาทีจ่ะเผยแพรใ่หว้งการจัดซือ้ไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบ ขอใหท้า่นอา่นอยา่ง
มวีจิารณญาณอนัรอบคอบถงึผลดผีลเสยีของจดหมายทัง้สองรปูแบบ หากผูใ้ด
ประสงคจ์ะนําไปใชบ้า้ง ก็ควรนําไปดดัแปลงขอ้ความเสยีใหมเ่พือ่ใหเ้หมาะสมกบั
บรษัิทของตนเอง 
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วนัที.่.. เดอืน...... พ.ศ......... 

เรยีน  ทา่นผูจั้ดการ 

 บรษิทั เอ-บ-ีซ ีใครข่อเรยีนใหท้า่นทราบถงึนโยบายการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ซึง่ทางบรษัิทฯมกีาร
ทบทวนนโยบายเหลา่นีเ้ป็นระยะๆ และบรษัิทฯเชือ่วา่เป็นการเหมาะสมในการทีจ่ะรักษาสมัพันธภาพทางธรุกจิทีม่ี
กบัคูค่า้ของบรษัิทฯ ดว้ยการแจง้ใหท้า่นทราบถงึนโยบายสําคญัๆ ของบรษัิทฯ 

 จดุมุง่หมายสําคญัของบรษัิทฯเกีย่วกบันโยบายจรรยาบรรณทางธรุกจิทีม่มีายาวนาน เพือ่ใหม้คีวามม่ันใจ
วา่บรษัิทฯไดย้ดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานทีส่งูสดุ เพือ่มสีว่นรว่มกบัทา่นทีจ่ะมสีว่นเพิม่ในการประสบผลสําเร็จอยา่ง
ตอ่เนือ่ง เพราะบรษัิทฯคาดวา่ทา่นไดย้ดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานทีส่งูสดุเชน่เดยีวกนัในความสมัพันธก์นัทางธรุกจิ 

 มาตรฐานของบรษัิทฯครอบคลมุเกีย่วกบัความปลอดภยั การจัดซือ้จัดจา้ง จรรยาบรรณทางธรุกจิ การ
ปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบัของกฎหมาย การจัดใหม้กีารควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอ การจดบนัทกึรายการและรายงาน
ทางบญัชทีีถ่กูตอ้ง ฉะนัน้เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคสํ์าคญันี ้เอกสารการชําระเงนิ รวมไปถงึรายงานและเอกสาร
เรยีกเก็บเงนิใด ๆ  ทีท่า่นจัดทําและสง่ใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ อยา่งถกูตอ้งและ
ครบถว้นตามรายการธรุกจิทีเ่กดิขึน้จรงิ  

บรษัิทฯใครข่อย้ําวา่บรษัิทฯไมอ่นุญาตใหเ้จา้หนา้ทีค่นหนึง่คนใดของบรษัิทฯเรยีกรอ้งหรอืเสนอใหท้า่น
กระทําการใดๆ ในทางทีอ่าจขดัตอ่กฎหมาย หรอืกฎขอ้บงัคบัของทางราชการ ขอใหท้า่นม่ันใจวา่วธิปีฏบิตัใินการ
จัดซือ้จัดจา้งจะเป็นไปดว้ยความยตุธิรรมและถกูตอ้งเสมอ บรษัิทฯตอ้งการใหท้า่นตดิตอ่กบับรษัิทฯเมือ่ทา่นพบวา่มี
การกระทําใดๆ ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายมาตรฐาน 

 สว่นสําคญัของการปฏบิตัติามมาตรฐานทางธรุกจิของบรษัิทฯอกีประการหนึง่คอื นโยบายเกีย่วกบัรับ
ของขวญัหรอืการเลีย้งรับรอง ทางบรษัิทฯไมอ่นุญาตใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิท รับของขวญัหรอืสิง่ตอบแทนซึง่มี
มลูคา่เกนิสมควร หรอืรับการเลีย้งรับรองทีฟุ่่ มเฟือยหรอืบอ่ยครัง้ จากบคุคล บรษัิท หรอืหา้งรา้นทีทํ่าธรุกจิดว้ยหรอื
กําลงัจะทําธรุกจิดว้ย บรษัิทฯ ขอย้ําอยา่งชดัเจนเพือ่ประโยชนร์ว่มกนัระหวา่งทา่นและบรษัิทฯ 

 เพือ่รักษาความสมัพันธท์ีด่ทีางธรุกจิกบัทา่น บรษัิทฯยนิดใีหท้า่นนําหนังสอืนีแ้จง้ใหแ้กพ่นักงานของทา่น
ซึง่เป็นผูต้ดิตอ่งานกบับรษัิทฯและบรษัิทในครอืไดท้ราบ เพือ่หลกีเลีย่งความยากลําบากหรอืความยุง่ยากใจในทาง
ปฏบิตั ิ

 หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืเป็นหว่งประการใดในการปฏบิตัติามนโยบายของบรษัิทฯ ขอใหท้า่นไดโ้ปรดแจง้
ใหบ้รษัิทฯไดท้ราบดว้ย นอกจากนีบ้รษัิทฯขอเรยีนใหท้า่นทราบวา่ นโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิางธรุกจิและ
นโยบายเกีย่วกบัการรับของขวญัไดม้กีารประกาศใหก้บัพนักงานทกุคนของบรษัิทฯไดรั้บทราบโดยทัว่ถงึกนัแลว้
ภายในบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯขอขอบคณุเป็นอยา่งยิง่ในความรว่มมอืและชว่ยเหลอืของทา่นมา ณ ทีน่ีด่ว้ย 

  

       ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม 



 
 
 
 

 

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 

 

 บรษิทั เอ-บ-ีซ ีโฮเต็ลและรสีอรท์ พยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่ความไวว้างใจและความ
เชือ่ถอืจากลกูคา้และผูจั้ดสง่พรอ้มทัง้การใหบ้รกิารทีด่เียีย่มของโรงแรมฯ เราไดก้ําหนดกฎระเบยีบ
เกีย่วกบั “ของขวัญ” ขึน้มาเพือ่ใหม้ั่นใจวา่การตัดสนิใจเลอืกผูจั้ดสง่สนิคา้ในแตล่ะรายมาจากคณุสมบตัิ
และการแขง่ขันทีย่ตุธิรรม โดยไมม่เีรือ่งความสมัพันธส์ว่นตัวหรอืความชอบเขา้มาเกีย่วขอ้ง กฎระเบยีบ
ของโรงแรมหา้มมใิหพ้นักงานรับหรอืรอ้งขอของขวัญสว่นตัว ไมว่า่จะเป็นเงนิสดหรอืสิง่ของใดๆ จากผูท้ี่
โรงแรมฯ ตดิตอ่ทําธรุกจิดว้ย ของขวัญในทีน่ีร้วมถงึการบรกิารทีใ่หฟ้ร ีสว่นลด การเลีย้งรับรอง หรอื
ผลประโยชนใ์ดๆ ก็ตาม 

 พนักงานโรงแรมทกุทา่นรับทราบถงึกฎระเบยีบขอ้นีนั้บตัง้แตว่ันทีเ่ขา้มาเริม่งานกบัโรงแรมฯ และ
โรงแรมฯ ไดเ้นน้ถงึความสําคัญของกฎระเบยีบขอ้นีก้บัพนักงานอยูต่ลอดเวลา ซึง่ทางโรงแรมฯ ก็ใครข่อ
ความรว่มมอืจากทางทา่นในเรือ่งนีด้ว้ยเชน่กนั 

 ทางโรงแรมฯ ขอขอบคณุสําหรับความรว่มมอืมา ณ ทีน่ี ้

 

ลงชือ่                               ผูจั้ดการทั่วไป 

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม 



 

 

วันที ่... เดอืน .... พ.ศ..... 

เรยีน ทา่นคูค่า้ผูม้เีกยีรตขิอง บรษิทั เอ-บ-ีซ ี

 ผมขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งยิง่ในความรว่มมอืกนัสรา้งธรุกจิดว้ยดเีสมอมา 
สโลแกนของเราคอื เราจะพยายามอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะทําใหล้กูคา้พงึพอใจ
สงูสดุดว้ยผลติภัณฑค์ณุภาพทีด่แีละการบรกิารทีด่ ี

 ผมขอย้ําจดุยนืสําคญัทีจ่ะทําใหบ้รษัิทและทา่นสามารถทําธรุกจิกนัอยา่งยั่งยนื
และกา้วหนา้ กลา่วคอื พนักงานของบรษิทั เอ-บ-ีซ ีทกุคนยดึหลักการทํางานดว้ย
ความซือ่สตัยแ์ละเป็นธรรม การรับรองหรอืรอ้งขอของกํานัลหรอืการตอ้นรับจากคูค่า้เป็น
ขอ้หา้มทีเ่ขม้งวดยิง่ 

 สิง่ทีเ่ราตอ้งการจากทา่นคอืราคาทีส่มเหตสุมผล ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีม่ี
คณุภาพสงู ดงันัน้ของกํานัลตา่ง ๆ ทีท่า่นเสนอใหพ้นักงานของบรษิทั เอ-บ-ีซ ีจงึไมม่ี
ความจําเป็นแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้หากทา่นใดใหข้องกํานัลหรอืการตอ้นรับใดๆ จะ
สง่ผลเสยีตอ่ความสมัพันธข์องทา่นกบับรษัิทฯ 

 อยา่งไรก็ตาม หากทา่นพบพนักงานของบรษิทั เอ-บ-ีซ ีเรยีกรอ้งของกํานัลหรอื
การตอ้นรับ หรอืประพฤตไิมเ่หมาะสมหรอืทจุรติ อนัขดักบันโยบายพืน้ฐาน โปรดแจง้มา
ที.่..... 

 ผมหวังวา่เราจะมคีวามสมัพันธอ์นัดตีอ่กนัยิง่ขึน้ ขอทกุทา่นจงรว่มมอืกนัเพือ่
พัฒนาธรุกจิของเราใหป้ระสบความสําเร็จยิง่ๆ ขึน้ไป  

ผมขอขอบคณุทกุทา่นอกีครัง้สําหรับการสนับสนุนทีด่เีสมอมา และหวังวา่เราจะ
รว่มงานกนัตอ่ไปอยา่งยั่งยนื 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                ประธานกรรมการและประธานบรหิาร 

   บรษิทั เอ-บ-ีซ ี
 

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม 



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 



 

 

วันที.่.. เดอืน.... พ.ศ..... 

เรือ่ง  การดําเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส 

เรยีน  บรษัิท หา้งรา้น และผูข้ายสนิคา้ใหแ้ก ่บรษิทั เอ-บ-ีซ ี

บรษิทั เอ-บ-ีซ ีมคีวามประสงคท์ีจ่ะแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่ธรุกจิกบับรษัิท
ทกุทา่นทราบวา่การดําเนนิธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส ยตุธิรรม และคํานงึถงึ
ประโยชนร์ะยะยาวรว่มกนั เป็นนโยบายหลักทีสํ่าคญัทีส่ดุนโยบายหนึง่ของ
บรษัิท การตดิตอ่ธรุกจิกบับรษัิท ผูค้า้ทกุทา่นจะตอ้งไดรั้บการปฎบิตัดิว้ย
ความเทา่เทยีมกนัอยา่งยตุธิรรม โดยทา่นมจํิาเป็นตอ้งมอบสิง่ตอบแทนใด 
ๆ ใหแ้กพ่นักงานบรษัิททีท่า่นตดิตอ่ดว้ย 

การกระทําใด ๆ ไมว่า่จะเป็นการเรยีกรอ้งสิง่ตอบแทน หรอืการ
แลกเปลีย่นไมว่า่รปูแบบใด ๆ จากพนักงานของบรษัิท ถอืวา่เป็นการกระทํา
ผดินโยบายอยา่งรา้ยแรง และในทํานองเดยีวกนั ผูค้า้ทีเ่สนอผลประโยชน์
ใดๆ ใหก้บัพนักงานบรษัิทหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานของบรษัิท 
บรษัิทจะถอืวา่เป็นการกระทําผดินโยบายอยา่งรา้ยแรงเชน่กนั ซึง่มผีลทําให ้
บรษัิทตอ้งยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัผูค้า้ตอ่ไป   

หากทา่นพบวา่ การตดิตอ่ธรุกจิกบับรษัิทมคีวามไมโ่ปรง่ใส ไม่
ยตุธิรรม หรอืมกีารเรยีกรอ้งผลประโยชนจ์ากพนักงานบรษัิท ขอความกรณุา
แจง้ไปยัง ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิโดยตรง ทีห่มายเลข 0 0000 0000 
หรอืโทรสาร 0 0000 0000 หรอืสง่จดหมายมาตามทีอ่ยูใ่นจดหมายนี ้
ขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดรั้บแจง้จะถกูเก็บเป็นความลับและจะไมม่กีารเปิดเผย
แหลง่ทีม่า 

สดุทา้ยนี ้บรษัิทขอขอบพระคณุในความรว่มมอืและสนับสนุนทีไ่ดรั้บ
จาดทา่นดว้ยดตีลอดมา และหวังทีจ่ะดําเนนิธรุกจิดว้ยความสมัพันธท์ีด่ี
อยา่งตอ่เนื่อง โปรง่ใส ยาวนานตลอดไป 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ 

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม 



 

 

วันที.่.. เดอืน.... พ.ศ..... 

เรือ่ง  การชีแ้จงความโปรง่ใสในการตดิตอ่ธรุกจิ 

เรยีน  ผูอํ้านวยการฝ่ายขาย บรษัิท (ซพัพลายเออร)์ 

บรษิทั เอ-บ-ีซ ีมคีวามประสงคท์ีจ่ะแจง้ใหผู้ต้ดิตอ่ธรุกจิกบับรษัิทฯ
วา่ เราขอยนืยันถงึความโปรง่ใสในการดําเนนิธรุกจิซึง่กนัและกนั โดย
บรษิทั เอ-บ-ีซ ีทั่วโลกมนีโยบายวา่ หา้มมใิหพ้นักงานรับเงนิหรอืของมคีา่
จากผูข้ายสนิคา้หรอืผูใ้หบ้รกิาร(ซพัพลายเออร)์ การทีพ่นักงานของบรษัิทฯ
รับสิง่ตอบแทนหรอืของมคีา่ใดๆจากทา่น ถอืวา่เป็นการผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง 
หากคูค่า้รายใดพยายามเสนอสิง่ตอบแทนดังกลา่วใหก้บัพนักงานบรษัิทฯ 
อาจมผีลสบืเนือ่งทีจ่ะทําใหค้วามสมัพันธใ์นทางธรุกจิระหวา่งเราสิน้สดุลง
ได ้

นอกจากนี ้หากพนักงานของบรษัิทฯไดทํ้าการเรยีกรอ้งขอสิง่ตอบ
แทนใดๆจากทา่น ไมว่า่ในอดตีหรอืปัจจบุนั ผมขอความกรณุาแจง้ผมโดย
ตรงทีห่มายเลขโทรศพัท ์0 0000 0000 หรอืโทรสาร 0 0000 0000 
หรอืแจง้ไปยังคณุ….. ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ หมายเลขโทรศพัท ์0 0000 
0000 หรอืโทรสาร 0 0000 0000 หรอืสง่จดหมายมาตามทีอ่ยูใ่นจดหมายนี ้ 

ขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดรั้บจะถกูเก็บเป็นความลับไมเ่ปิดเผยถงึแหลง่ทีม่า 

สดุทา้ยนี ้ผมขอขอบพระคณุในความสนับสนุนจากทา่นดว้ยดตีลอด
มา และหวังวา่เราจะยังคงดําเนนิธรุกจิดว้ยความสมัพันธท์ีด่อียา่งตอ่เนือ่ง
ยาวนานตลอดไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

กรรมการผูจั้ดการ 

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม  



 

 

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 

ตวัอยา่งจดหมายหา้มปรามซพัพลายเออร ์- ตดัไฟตน้ลม 



 

 

 

 

 

วันที ่... เดอืน .... พ.ศ...... 

เรือ่ง ของขวัญของรางวัล สําหรับรว่มจัดการปีใหมป่ระจําปี 25xx ของพนักงาน 

เรยีน ทา่นผูจั้ดการ บรษัิท (ซพัพลายเออร)์ 

 เนือ่งดว้ยทางบรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ จะจัดกจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรค ์
เนือ่งในวันปีใหม ่ประจําปี 25xx ใหแ้กพ่นักงาน ซึง่ในงานเลีย้งจะมกีจิกรรมและ
การละเลน่ตา่งๆ ทีม่กีารจับฉลากมอบของขวัญของรางวัล เพือ่เป็นขวัญและ
กําลังใจใหแ้กพ่นักงาน 

 ทางบรษัิทฯ ไดม้กีารจัดเตรยีมของขวัญของรางวัลไวแ้ลว้สว่นหนึง่ แต่
เพือ่ใหท้า่นในฐานะบรษัิทฯคูค่า้ ซึง่ทําการคา้ขายกบับรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ ได ้
มสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรมดงักลา่วของบรษัิทฯ และเพือ่เป็นการกระชบั
ความสมัพันธร์ะหวา่งกนัปีละครัง้ ทางบรษัิทฯ จงึใครข่อความอนุเคราะหจ์ากทา่น
ใหก้รณุาจัดสง่ของขวัญของรางวัลมารว่มงาน ภายในวันที.่.. เดอืน.....นี ้เพือ่การ
จัดเตรยีมงานลว่งหนา้ สําหรับงานเลีย้งทีจ่ะจัดขึน้ในวันที.่.. เดอืน........ 

 จงึเรยีนมาเพือ่ขอความอนุเคราะห ์และขอถอืโอกาสนี ้ขออํานาจคณุพระศรี
รัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย จงอวยพรใหท้า่นและพนักงานของทา่น จงมี
ความสขุ มสีขุภาพ พลามัยแข็งแรง ตลอดจนกจิการจงมแีตค่วามเจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ 
ขึน้ไปตลอดปี 25xx และตลอดไปเทอญ 

       ขอแสดงความนับถอื 

            

 

                 ผูจั้ดการทั่วไป  

 

ป.ล.  หากเป็นไปได ้ของขวัญทีต่อ้งการจากทา่นคอื... โทรทศัน ์32 นิว้ 
 กรณุาตดิตอ่หรอืนําสง่ของขวัญไดท้ีค่ณุ...   แผนก..... โทร. 0 0000 0000 

ตวัอยา่งจดหมายขอของขวญั 
คดิใหด้นีะครับ 
Nothing in the 
world is free 



 

 

 

 

                   

   

 วนัที ่... เดอืน .... พ.ศ...... 

เรือ่ง ขอความอนุเคราะหข์องขวญัปีใหมใ่หแ้กพ่นักงาน 

เรยีน  เจา้ของกจิการ / ผูจั้ดการ 

 เนือ่งดว้ยบรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ จะมงีานจัดเลีย้งพนักงานในเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่
ตอ้นรับปีใหม ่ในวนัที.่. เดอืน... 25xx ซึง่บรษัิทจะแจกของขวญัใหแ้กพ่นักงานเหมอืนเชน่ทกุปี
ทีผ่า่นมา บรษัิทฯ จงึขอความอนุเคราะหข์องขวญัปีใหมจ่ากทา่น เพือ่แจกแกพ่นักงาน และหวงั
วา่จะไดรั้บความรว่มมอืจากทา่นทีเ่ป็นบรษัิทคูค่า้ทีด่ตีอ่กนัเสมอมา 

 จงึเรยีนมาเพือ่ขอความอนุเคราะหด์งักลา่วขา้งตน้ ซึง่จะเป็นความกรณุาและ
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิง่ 

ขอความแสดงนับถอือยา่งสงู 

 

   
                                       แผนกจัดซือ้/ฝ่ายประเมนิผล                                              

  บรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ 
 
สําเนาเรยีน - หวัหนา้ฝ่ายประเมนิผล       
  - กรรมการผูจั้ดการ 

 

ในนามคณะผูบ้รหิารและพนักงานบรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ ขอขอบคณุลว่งหนา้มายงับรษัิท
ของทา่นในการสนับสนุนครัง้นี ้และในโอกาสอนัใกลจ้ะถงึวาระดถิขี ึน้ปีใหม ่ขออวยพรใหก้จิการ
ของทา่นเจรญิรุง่เรอืงยิง่ยนืนาน และขออํานาจคณุพระศรรัีตนตรัย โปรดดลบนัดาลประทานพร
แดก่จิการของทา่น ตวัทา่น ตลอดจนพนักงานและครอบครัวทกุทา่น จงประสบแตค่วามสขุ 
ความรม่เย็น ชัว่กาลนานเทอญ...    จากใจชาวบรษิทั เอก๊ซ-์วาย-แซด่ 

ในวาระดถิขี ึน้ปีใหม ่          ขออวยชยัใหท้า่นพบความสขุศร ี    
อกีกระทัง่ยศ ลาภ บารม ี อกีความดทีีก่ระทํานําถกูทาง          
กจิการทัง้หลายทีใ่หญน่อ้ย   ใหเ้รยีงรอ้ยเขา้หาพาสขุข ี               
พรอ้มกระทัง่ทกุอยา่งทีทํ่าด ี  ผลสิง่ดทีีก่ระทํานํามาพารุง่เรอืง...(สาธ)ุ 

ตวัอยา่งจดหมายขอของขวญั 
คดิใหด้นีะครับ 
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                   

ตวัอยา่งจดหมายขอของขวญั 
คดิใหด้นีะครับ 
Nothing in the 
world is free 
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