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บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) มีความมุ่งมัน่และพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะ
พฒันาสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมมาตรฐานขั้นสูงดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ด าเนินธุรกิจและในการติดต่อกบัคู่คา้ เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าความสัมพนัธ์กบัคู่คา้เป็นไปตามความคาดหวงั
ดงักล่าว เพราะบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ คู่คา้ธุรกิจ (“คู่คา้”) คือห่วงโซ่ส าคญัในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมี
คุณภาพในดา้นคุณค่า สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดบ้นพ้ืนฐานการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดจ้ดัท าหลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้ (“หลกัปฏิบติั”) ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑข์ั้นต ่าส าหรับ                     
คู่คา้ (รวมไปถึงบริษทัย่อย บริษทัในเครือ และผูรั้บจา้งช่วงของคู่คา้ ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน) เพ่ือใชเ้ป็นหลกั
ส าหรับยึดถือปฏิบติัในการท าธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ 

หลกัปฏิบติัขา้งต้นน้ี เป็นหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมจากเอกสารสัญญาและข้อตกลงอ่ืน ๆ ท่ีคู่คา้มีอยู่กบับริษัทฯ       
การใช้หลกัปฏิบติัน้ี เป็นการลดความเส่ียงทางธุรกิจตลอดจน สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้โดยบริษทัฯ
เลง็เห็นคุณค่าของความซ่ือสตัย ์การส่ือสารอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมากบัคู่คา้ และเช่ือวา่ความโปร่งใสเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวดส าหรับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ ในกรณีท่ีคู่คา้ไม่ปฏิบติัตามหลกั
ปฏิบัติน้ี จะมีการร้องขอให้คู่ค้าแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนปฏิบัติการแก้ไข          
โดยบริษทัฯ จะให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมพฒันาไปดว้ยกนักบัคู่คา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คู่คา้สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหลกัปฏิบัติน้ีได ้ขณะเดียวกันคู่ค้าสามารถตัดสินใจยกเลิกขอ้ตกลงต่างๆ หาก
พิจารณาวา่ไม่สามารถปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัน้ีได ้

การปฏบิัติตามกฎหมาย 

นอกเหนือไปจากการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัน้ีแลว้ คู่คา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
ประเทศท่ีบริษทันั้นๆ ด าเนินกิจการอยู ่ซ่ึงหมายรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัดา้นการก ากบัดูแล การแข่งขนั ความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ และความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ ์โรคท่ีเกิดจากอาชีวอนามยั
ของแรงงาน สภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา การปกป้องความ
เป็นส่วนตวัและความเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน 

มาตรฐานและข้อก าหนด 

1. จรรยาบรรณ 

1.1. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
บริษทัฯ ยึดมัน่ในการประกอบธุรกิจ โดยปราศจากการกรรโชก การติดสินบน และกิจกรรมท่ีผิด
กฎหมาย กิจกรรมท่ีผิดจรรยาบรรณ หรือการฉอ้โกงทั้งปวง คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งไม่เสนอ หรือ
สัญญา หรืออนุญาตการให้สินบน ของขวญั เงินกู ้เงินยืม ค่าธรรมเนียม รางวลั หรือผลประโยชน์
ใดๆ แก่หน่วยงานราชการ หรือขา้ราชการ ลูกคา้ พนกังานของบริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนใด เพ่ือท่ีจะ
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ได้มาซ่ึงความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือเพ่ือสร้างอิทธิพลท่ีไม่เหมาะสมต่อการกระท าหรือการ
ตดัสินใจใดๆ นอกจากน้ี คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ืเก่ียวขอ้ง   

1.2. ผลประโยชนท์บัซอ้น 
คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งหลีกเล่ียงสถานการณ์หรือความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการขดัแยง้ท่ี
ไม่เหมาะสมหรือการขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ โดยคู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งไม่เสนอ หรือ
ให้ของขวญั การบริการ หรือความบนัเทิงท่ีมีมูลค่าเกินความเหมาะสมต่อพนกังานหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของพนกังานของบริษทัฯ นอกจากน้ี พนกังานและสมาชิกในครอบครัวของพนกังานของ
บริษทัฯ ไม่ควรมีผลประโยชนท์บัซอ้นกบัหน่วยงานใดๆ ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ อีกทั้งคู่คา้ของ
บริษทัฯ จะตอ้งหลีกเล่ียงความสมัพนัธ์ดงักล่าวกบัพนกังานของบริษทัฯ 

1.3. การใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) 
คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งไม่น าขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะท่ีตนไดรั้บในระหว่างท่ีท าธุรกรรม
กบับริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือผลประโยชนส่์วนตวัของตวัคู่คา้เอง หรือพนกังานของคู่คา้ หรือบุคคลอ่ืนใด 

1.4. ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งใชข้อ้มูลการคา้ ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ตามวิธีการท่ี
ไดรั้บอนุญาตภายใตส้ัญญาท่ีไดท้ าข้ึนกบับริษทัฯ เท่านั้น และไม่อาจยกัยอก หรือฝ่าฝืนขอ้มูลการคา้ 
งานท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรือเคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน นอกจากน้ี คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ใช้
ความลับทางการค้า ข้อมูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิ หรือข้อมูลท่ีเ ป็นความลับของผู ้อ่ืนในทางท่ีผิด                    
เพ่ือประโยชนข์องตน หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอกท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต ทั้งน้ี คู่คา้ของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในกรณีท่ีพบว่ามีบุคคลภายนอกใช้ความลับทางการค้า           
ตราผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมายการคา้ โลโก ้หรือขอ้มลูท่ีเป็นความลบั โดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

1.5. การรักษาความลบั 
คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งปกป้องขอ้มูลของบริษทัฯ และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อบุคคลภายนอกท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาต และจะใชข้อ้มลูดงักล่าวเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ เท่านั้น 

1.6. การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
คู่คา้ของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ 

- เสนอ หรือท าสญัญากบัคู่แข่ง เพ่ือท่ีจะก าหนดราคาขายสินคา้ หรือบริการ หรือผลก าไร หรือ
เง่ือนไขตายตวั หรือแบ่งแยกตลาด หรือลกูคา้ 

- เสนอ หรือท าสญัญา หรือท าขอ้ตกลงอ่ืนใด อนัเป็นการจ ากดัราคาขาย 
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1.7. การติดต่อธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงตรง 
คู่ค้าของบริษทัฯ จะต้องไม่แถลงข้อความท่ีไม่เป็นความจริงเก่ียวกับธุรกรรมใดๆ ของบริษทัฯ  
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อความเท็จโดยวาจา การส่งเสริมการขายหรือการปลอมแปลง
เอกสาร เช่น ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีไม่เป็นความจริง เอกสารสัญญาปลอมหรือสัญญาท่ีเกิดจากการ    
ฉ้อฉล การปลอมแปลงเอกสารท่ีส่งผลในทางเสียหาย และหรือบนัทึกอ่ืนๆ ท่ีคลาดเคล่ีอนหรือไม่
เป็นความจริง 

2. คุณภาพและความปลอดภัย 

คู่ค้าจะสร้างสรรค์หรือจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม        
ผา่นวิธีการควบคุมและบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงตามขอ้ก าหนด
ของบริษทัฯ และค ารับรองท่ีคู่คา้ใหไ้ว ้

3. การตรวจสอบย้อนกลบั 

คู่คา้จะสามารถแสดงหลกัฐานหรือเอกสารรับรองแหล่งท่ีมาของ ผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงมาตรฐาน
ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัของ กระบวนการผลิตแก่บริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง หากไดรั้บการร้องขอ
ระหวา่งการตรวจประเมิน 

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพ / การพฒันานวตักรรม 

คู่คา้จะร่วมคิดด าเนินการ ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพฒันา
กระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง อนัน ามา ซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือนวตักรรมในธุรกิจ 

5. การบริหารความเส่ียง 

คู่คา้จะติดตามสถานการณ์และปัจจยัเส่ียงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆ อย่างใกลชิ้ด 
พร้อมประเมิณผลกระทบและก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงนั้นๆ ส าหรับการด าเนินธุรกิจทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

6. หลกัปฏิบัตด้ิานแรงงาน 

บริษทัฯ คาดหวงัว่าคู่คา้จะปฏิบติัต่อพนกังานของคู่คา้อย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงาน 
ของประเทศไทย และประเทศท่ีคู่คา้ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
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6.1. แรงงานเดก็/แรงงานอายตุ ่ากวา่เกณฑ ์
คู่คา้จะปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัสากลดา้นแรงงาน โดยตอ้งมัน่ใจว่าไม่มีการใชแ้รงงานท่ีมีอายุ
ต ่ากว่าเกณฑ ์ในการผลิตหรือจดัจ าหน่ายสินคา้หรือบริการของตน ทั้งน้ี ผูเ้ยาว ์คือ ผูใ้ดก็ตามท่ีมีอายุ
ต ่ากว่าอายุขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด คู่คา้จะตอ้งไม่จา้งลูกจา้งท่ีมีอายุต ่ากว่า 15 ปี และ
ตอ้งมัน่ใจวา่ ลกูจา้งท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ท างานในพ้ืนท่ีอนัตราย ท างานไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง และ
ไม่ท างานในช่วงเวลากลางคืน (22.00 น. - 06.00 น.) 

คู่คา้ธุรกิจว่าด้วยอายุขั้นต ่า ในการจา้งงาน และจะไม่ให้แรงงานผูเ้ยาว์ท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ และพฒันาการ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบงัคบั 

6.2. แรงงานสตรี 
คู่คา้จะตอ้งมัน่ใจว่า ลูกจา้งสตรีและสตรีมีครรภ์จะต้องไม่ท างานในพ้ืนท่ีอนัตราย สตรีมีครรภ์
จะตอ้งท างานไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั และจะตอ้งไม่ท างานในช่วงเวลากลางคืน (22.00 น. - 06.00 น.) 
คู่คา้จะตอ้งไม่เลิกจา้งงาน ลดต าแหน่งงาน หรือลดผลประโยชนล์กูจา้ง อนัเน่ืองมาจากการตั้งครรภ ์

6.3. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 
คู่คา้จะตอ้งยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจา้งในเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6.4. การใชแ้รงงานบงัคบั 
คู่คา้ตอ้งไม่กระท าการบงัคบั ลงโทษ หรือใช้สัญญาผูกมดัแรงงาน คู่คา้ตอ้งมัน่ใจว่าการจา้งงาน
เป็นไปอยา่งสมคัรใจ คู่คา้ตอ้งไม่ร้องขอใหล้กูจา้งปฏิบติังานโดยไม่สมคัรใจ และอนุญาตใหส้ามารถ
ลาออกไดเ้ม่ือลูกจา้งตอ้งการ คู่คา้จะตอ้งไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสารราชการ/เอกสารทางกฎหมาย
ของลูกจา้ง (เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตการท างาน) เพ่ือเป็น
หลกัประกนัการท างาน เวน้แต่ เป็นการด าเนินการท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

6.5. สถานะการจา้งงาน 
คู่คา้ตอ้งมีการจา้งแรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตการท างานในพ้ืนท่ีตามกฎหมาย และมีหลกัฐานท่ีสามารถ
พิสูจนย์ืนยนัได ้

6.6. ชัว่โมงการท างาน 
คู่คา้จะก าหนดชัว่โมงการท างานปกติไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว  ้และจะดูแลให้ชั่วโมงการ
ท างานล่วงเวลาของพนกังานเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 



                                                                              บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

 

หลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้                                                                                                                              -   6  - 

6.7. ค่าจา้งและผลประโยชน ์
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายค่าจา้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงรวมถึงค่าแรงขั้น
ต ่า ค่าท างานล่วงเวลา และผลประโยชน์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าจา้ง ผลประโยชน์ 
และสวสัดิการจะตอ้งแจง้แก่ลกูจา้งทุกคนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะตอ้งจดัท าข้ึนในภาษาท่ีลูกจา้ง
ทุกคนเขา้ใจ 

6.8. การไม่เลือกปฏิบติั 
คู่คา้จะตอ้งไม่เลือกปฏิบติัต่อแรงงานตั้งแต่การสรรหา การจา้งงาน รวมถึงเงินเดือน ผลประโยชน์ 
การเล่ือนต าแหน่ง การลงโทษ การเลิกจา้ง หรือการเกษียณอายุการท างาน โดยไม่เลือกปฏิบติัโดย
ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา อายุ สัญชาติ ถ่ินก าเนิดของชาติพนัธ์ุและสังคม รสนิยมทางเพศ เพศ การ
ตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส ความเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ การเป็นสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน หรือการเลือกปฏิบติัในหมวดอ่ืนซ่ึงกฎหมายใหค้วามคุม้ครอง 

7. อาชีวอนามยั ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงคุณค่า และความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัตน้ทาง
และพ้ืนฐานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จึงไดด้ าเนินงานภายใตแ้นวทาง “ธุรกิจสีเขียว” หรือ Green 
Business ดว้ยการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายอยา่งเคร่งครัด การบริหารจดัการทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพฒันานวตักรรมการผลิตใน
แนวทางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

7.1. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
คู่คา้จะตอ้งจดัใหลู้กจา้งของตนมีสภาพการท างานและสถานท่ีท างานใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยัและ
มีอาชีวอนามยัท่ีดีโดยมีสวสัดิการพ้ืนฐานดงัน้ี น ้ าด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขอนามยั หอ้งสุขาท่ีสะอาดและ
เพียงพอ มีการะบายอากาศท่ีดี มีทางหนีไฟและอุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีจ าเป็น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สถานท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และสถานท่ี
ท างานท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ อีกทั้งจดัใหมี้สาธารณูปโภคและมีการบ ารุงรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดโดยกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลูกจา้งจะตอ้งไดรั้บความปลอดภยั ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ตลอดจนไดรั้บ
การอบรมเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีตอ้งท างานเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรโดยตรง จะตอ้งมีอุปกรณ์ในการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 
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7.2. การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
คู่คา้จะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและกฎหมายส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัประเทศ และทอ้งถ่ิน รวมถึงจะ
สนบัสนุนการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย 

- บริหารจดัการทรัพยากรพลงังานน ้า และของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ  
- มีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน  การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
- สารเคมีและวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ หากมีการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม จะตอ้งมีการช้ีแจง และจดัการ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

7.3. การป้องกนัมลภาวะและการลดการใชท้รัพยากร 
ขยะทุกประเภท รวมถึงน ้ าและพลงังานจะต้องมีการจัดการโดยการลดการใช้จากต้นทางหรือมี
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม เช่นการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษาและการจัดการ
สาธารณูปโภค การใชว้สัดุทดแทน การอนุรักษท์รัพยากร การน าวสัดุมาใชแ้บบหมุนเวียน น ้าท้ิงตอ้ง
ไดรั้บการบ าบดัเพ่ือลดปริมาณสารปนเป้ือนให้อยู่ในระดับท่ีกฎหมายก าหนดก่อนท่ีจะปล่อยสู่
ส่ิงแวดลอ้ม ขยะท่ีมีสารพิษจะตอ้งมีการจดัเก็บและท าลายตามวิธีท่ีกฎหมายก าหนด อากาศท่ีเป็น
มลพิษตอ้งไดรั้บการบ าบดัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมก่อนปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือลดสารปนเป้ือนให้อยู่ใน
ระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 
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ใบลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบัติตามหลกัปฏิบัติส าหรับคู่ค้า 

การใชห้ลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้ (“หลกัปฏิบติั”) ฉบบัน้ี เป็นการลดความเส่ียงทางธุรกิจตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าของความซ่ือสัตย์ การส่ือสารอย่างเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมากบัคู่คา้ และเช่ือว่าความโปร่งใสเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งยวดส าหรับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ี
ประสบความส าเร็จ 

ขา้พเจา้ไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความในหลกัปฏิบติัฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้ และยืนยนัว่านิติบุคคลท่ี
ขา้พเจา้เป็นตวัแทนนั้น จะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีมีอยูใ่นหลกัปฏิบติัฉบบัน้ีอยา่งเต็มความสามารถ  

เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือและประทบัตรานิติบุคคลไวเ้ป็นส าคญั 

ช่ือนิติบุคคล 

______________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู ่

______________________________________________________________________________________ 

ช่ือ-สกลุ ผูมี้อ  านาจลงนาม 

______________________________________________________________________________________ 

ต าแหน่ง 

______________________________________________________________________________________ 

ลงช่ือและประทบัตรานิติบุคคล 

______________________________________________________________________________________ 

วนัท่ี 

______________________________________________________________________________________ 

   
หากท่านต้องการค าช้ีแจง และ/หรือ ค าขยายความเพ่ิมเติมใด ๆ ในเน้ือหาท่ีปรากฎอยู่ในหลักปฏิบัติฉบับน้ี                 
กรุณาติดต่อ แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์0 2067 8261 และ 0 2067 8260 


