
Liike-elämä
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi thai
Arvoisa Herra Presidentti เรียน ท่านประธานาธิบดี

Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta

Hyvä Herra, เรียน ท่านผู้ชาย
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hyvä Rouva เรียน ท่านผู้หญิง
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hyvä Herra / Rouva เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Hyvät vastaanottajat, ถึงท่านทั้งหลาย
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto

Hyvät vastaanottajat, ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon

Hyvä herra Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa

Hyvä rouva Smith, เรียน คุณนายสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa

Hyvä neiti Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa

Hyvä neiti / rouva Smith, เรียน คุณสมิทธิ์
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa

Hyvä John Smith, เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin

Hyvä John, เรียน จอห์น
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
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Kirjoitamme teille liittyen... เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...

Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty

Kirjoitamme teille liittyen... เราเขียนติดต่อกับ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty

Koskien... เนื่องมาจาก...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä

Viitaten... เขียนอ้างอิงถึง...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä

Kirjoitan tiedustellakseni... ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกั
บ...

Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje

Kirjoitan henkilön ... puolesta... ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti

... suositteli yritystänne lämpimästi... บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจ
าก...

Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa
Suomi thai
Olisikohan mahdollista... คุณจะรังเกียจไหมถ้า...

Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Olisitteko ystävällisiä ja... คุณจะช่วยกรุณา...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Olisin erittäin kiitollinen, jos... ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva

Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää
meille lisätietoja koskien...

พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมา
ก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติ
มเกี่ยวกับ...เข้ามา

Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
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Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte... ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ

้าคุณจะ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias

Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle... คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, kohtelias

Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan... เราสนใจที่จะรับ...
Virallinen pyyntö, kohtelias

Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan... ฉันต้องถามคุณว่า...
Virallinen pyyntö, kohtelias

Haluan kysyä voisiko... คุณช่วยแนะนำ...
Virallinen pyyntö, kohtelias

Voisitteko suositella... คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Virallinen pyyntö, suora

Pyydämme teitä välittömästi... คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Virallinen pyyntö, erittäin suora

Olisimme kiitollisia jos... เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta

Mikä on tämänhetkinen listahintanne... ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไ
ร

Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora

Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme
tietää...

เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่
า...

Virallinen tiedustelu, suora

Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte... เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ
ว่าคุณผลิต...

Virallinen tiedustelu, suora

Tavoitteenamme on... มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
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Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja... เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัด

ระวังและ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta

Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että... เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Liitetiedosto on ... muodossa. สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto

En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa
aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi
tiedostosta viruksen.

ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้า
ในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสน
ั้นจับไวรัสได้

Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta

Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä
aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti
palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"

ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อควา
มต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อ
ผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได
้ส่งตอบกลับและเขียนว่า
"ไม่รู้จักชื่อ"

Virallinen, kohtelias

Lisätietojen tarpeessa vierailkaa
verkkosivuillamme osoitteessa...

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...

Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus
Suomi thai
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä
minuun.

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมาที่ฉัน

Virallinen, erittäin kohtelias

Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla
vielä avuksi.

ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ
่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ

Virallinen, erittäin kohtelias

Kiittäen jo etukäteen... ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Virallinen, erittäin kohtelias
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Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja
asiasta.

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
อย่าลังเลที่จะถามฉัน

Virallinen, erittäin kohtelias

Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa
asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.

ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้า
มาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย
่างรวดเร็วที่สุด

Virallinen, erittäin kohtelias

Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä... กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพรา
ะ...

Virallinen, kohtelias

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti
yhteyttä minuun.

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม
คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย

Virallinen, kohtelias

Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä
kanssanne.

ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะไ
ด้ทำงานกับคุณ

Virallinen, kohtelias

Kiitos avustanne tässä asiassa. ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือ
ของคุณ

Virallinen, kohtelias

Odotan innolla pääseväni keskustelemaan
aiheesta kanssanne.

ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรา
ยเรื่องนี้กับคุณ

Virallinen, suora

Jos tarvitsette lisätietoja... ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมา
กขึ้น...

Virallinen, suora

Arvostamme asiakkuuttanne. เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็
นอย่างมาก

Virallinen, suora

Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa... กรุณาติดต่อฉัน -
โทรศัพท์ของฉันคือ...

Virallinen, erittäin suora
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Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne. ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยิน

ข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆน
ี้

Vähemmän virallinen, kohtelias

Ystävällisin terveisin, ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Virallinen, vastaanottaja tuntematon

Ystävällisin terveisin, ด้วยความจริงใจ
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa

Kunnioittavasti, ด้วยความเคารพอย่างสูง
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa

Parhain terveisin, ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys

Terveisin, ด้วยความเคารพ
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys
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