หลักปฏิบตั สิ ำหรับคู่ค้ำ

บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) มีความมุ่งมัน่ และพยายามอย่างต่อเนื่ องที่จะ
พัฒนาสร้างความแข็งแกร่ งและส่ งเสริ มมาตรฐานขั้นสู งด้านความซื่ อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จในการ
ดาเนิ นธุ รกิจและในการติดต่อกับคู่คา้ เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าความสัมพันธ์กบั คู่คา้ เป็ นไปตามความคาดหวัง
ดังกล่าว เพราะบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่า คู่คา้ ธุรกิจ (“คู่คา้ ”) คือห่วงโซ่สาคัญในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มี
คุณภาพในด้านคุณค่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้บนพื้นฐานการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหลักปฏิ บตั ิ สาหรับคู่คา้ (“หลักปฏิ บตั ิ ”) ซึ่ งได้กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่ าสาหรับ
คู่คา้ (รวมไปถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ และผูร้ ับจ้างช่วงของคู่คา้ ตลอดจนห่ วงโซ่ อุปทาน) เพื่อใช้เป็ นหลัก
สาหรับยึดถือปฏิบตั ิในการทาธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั ฯ
หลักปฏิ บตั ิ ขา้ งต้นนี้ เป็ นหลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มจากเอกสารสัญญาและข้อตกลงอื่ น ๆ ที่ คู่คา้ มี อยู่กบั บริ ษ ัทฯ
การใช้หลักปฏิ บตั ิ น้ ี เป็ นการลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จตลอดจน สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั คู่คา้ โดยบริ ษทั ฯ
เล็งเห็นคุณค่าของความซื่ อสัตย์ การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมากับคู่คา้ และเชื่อว่าความโปร่ งใสเป็ น
สิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งยวดสาหรับความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่ ประสบความสาเร็ จ ในกรณี ที่คู่คา้ ไม่ปฏิบตั ิตามหลัก
ปฏิ บ ัติ น้ ี จะมี ก ารร้ อ งขอให้คู่ ค ้า แก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามแผนปฏิ บัติ ก ารแก้ไ ข
โดยบริ ษทั ฯ จะให้ความช่ วยเหลือตลอดจนร่ วมพัฒนาไปด้วยกันกับคู่คา้ อย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้คู่คา้ สามารถ
ปฏิ บัติ ต ามข้อกาหนดของหลักปฏิ บัติ น้ ี ไ ด้ ขณะเดี ย วกันคู่ค ้าสามารถตัดสิ นใจยกเลิ กข้อตกลงต่ างๆ หาก
พิจารณาว่าไม่สามารถปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิน้ ีได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย
นอกเหนือไปจากการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิน้ ีแล้ว คู่คา้ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
ประเทศที่บริ ษทั นั้นๆ ดาเนินกิจการอยู่ ซึ่ งหมายรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านการกากับดูแล การแข่งขัน ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ โรคที่เกิดจากอาชี วอนามัย
ของแรงงาน สภาพแวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน การปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา การปกป้ องความ
เป็ นส่ วนตัวและความเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐานและข้ อกาหนด
1. จรรยาบรรณ
1.1. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการประกอบธุ รกิ จ โดยปราศจากการกรรโชก การติ ดสิ นบน และกิ จกรรมที่ ผิด
กฎหมาย กิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ หรื อการฉ้อโกงทั้งปวง คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่เสนอ หรื อ
สัญญา หรื ออนุ ญาตการให้สินบน ของขวัญ เงิ นกู้ เงิ นยืม ค่าธรรมเนี ยม รางวัล หรื อผลประโยชน์
ใดๆ แก่หน่ วยงานราชการ หรื อข้าราชการ ลูกค้า พนักงานของบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลอื่นใด เพื่อที่ จะ
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ได้มาซึ่ งความได้เ ปรี ย บทางธุ ร กิ จ หรื อเพื่ อสร้ า งอิ ทธิ พ ลที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อการกระทาหรื อการ
ตัดสิ นใจใดๆ นอกจากนี้ คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทื่เกี่ยวข้อง
1.2. ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรื อความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งที่
ไม่เหมาะสมหรื อการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่เสนอ หรื อ
ให้ของขวัญ การบริ การ หรื อความบันเทิ งที่ มีมูลค่าเกิ นความเหมาะสมต่อพนักงานหรื อสมาชิ กใน
ครอบครัวของพนักงานของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ไม่ควรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับหน่วยงานใดๆ ที่ประกอบธุรกิจกับบริ ษทั ฯ อีกทั้งคู่คา้ ของ
บริ ษทั ฯ จะต้องหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ดงั กล่าวกับพนักงานของบริ ษทั ฯ
1.3. การใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาข้อมูลที่ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่ตนได้รับในระหว่างที่ทาธุ รกรรม
กับบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวคู่คา้ เอง หรื อพนักงานของคู่คา้ หรื อบุคคลอื่นใด
1.4. ทรัพย์สินทางปัญญา
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องใช้ขอ้ มูลการค้า ลิ ขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการที่
ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญาที่ได้ทาขึ้นกับบริ ษทั ฯ เท่านั้น และไม่อาจยักยอก หรื อฝ่ าฝื นข้อมูลการค้า
งานที่ มีลิขสิ ทธิ์ หรื อเครื่ องหมายการค้าของบุ คคลอื่ น นอกจากนี้ คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ใช้
ความลับ ทางการค้า ข้อ มู ล ที่ มี ก รรมสิ ทธิ์ หรื อข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของผู ้อื่ น ในทางที่ ผิ ด
เพื่อประโยชน์ของตน หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ คู่คา้ ของ
บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งแจ้ง ให้บ ริ ษ ัท ฯ ทราบในกรณี ที่ พ บว่ า มี บุ ค คลภายนอกใช้ค วามลับ ทางการค้า
ตราผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายการค้า โลโก้ หรื อข้อมูลที่เป็ นความลับ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
1.5. การรักษาความลับ
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องปกป้ องข้อมูลของบริ ษทั ฯ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกที่
ไม่ได้รับอนุญาต และจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น
1.6. การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่
- เสนอ หรื อทาสัญญากับคู่แข่ง เพื่อที่จะกาหนดราคาขายสิ นค้า หรื อบริ การ หรื อผลกาไร หรื อ
เงื่อนไขตายตัว หรื อแบ่งแยกตลาด หรื อลูกค้า
- เสนอ หรื อทาสัญญา หรื อทาข้อตกลงอื่นใด อันเป็ นการจากัดราคาขาย
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1.7. การติดต่อธุรกิจอย่างซื่ อสัตย์และเที่ยงตรง
คู่ ค ้า ของบริ ษ ทั ฯ จะต้องไม่ แ ถลงข้อความที่ ไม่ เ ป็ นความจริ งเกี่ ย วกับธุ ร กรรมใดๆ ของบริ ษ ทั ฯ
รวมถึ งแต่ ไ ม่ จากัด เพี ย งการให้ข ้อความเท็จโดยวาจา การส่ งเสริ มการขายหรื อการปลอมแปลง
เอกสาร เช่ น คาสั่งซื้ อของลูกค้าที่ ไม่เป็ นความจริ ง เอกสารสัญญาปลอมหรื อสัญญาที่ เกิ ดจากการ
ฉ้อฉล การปลอมแปลงเอกสารที่ ส่งผลในทางเสี ยหาย และหรื อบันทึ กอื่นๆ ที่ คลาดเคลี่อนหรื อไม่
เป็ นความจริ ง
2. คุณภาพและความปลอดภัย
คู่ ค ้า จะสร้ างสรรค์หรื อจัด หาผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็ นมิ ต รกับสิ่ งแวดล้อม
ผ่านวิธีการควบคุมและบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงตามข้อกาหนด
ของบริ ษทั ฯ และคารับรองที่ค่คู า้ ให้ไว้
3. การตรวจสอบย้ อนกลับ
คู่คา้ จะสามารถแสดงหลักฐานหรื อเอกสารรับรองแหล่งที่มาของ ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ กระบวนการผลิตแก่บริ ษทั ฯ และผูเ้ กี่ ยวข้อง หากได้รับการร้องขอ
ระหว่างการตรวจประเมิน
4. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ / การพัฒนานวัตกรรม
คู่คา้ จะร่ วมคิ ดดาเนิ นการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการปรั บปรุ งพัฒ นา
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง อันนามา ซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหรื อนวัตกรรมในธุรกิจ
5. การบริหารความเสี่ ยง
คู่คา้ จะติ ดตามสถานการณ์และปั จจัยเสี่ ยงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม และอื่ นๆ อย่างใกล้ชิด
พร้อมประเมิณผลกระทบและกาหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงนั้นๆ สาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
6. หลักปฏิบัตดิ ้ านแรงงาน
บริ ษทั ฯ คาดหวังว่าคู่คา้ จะปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานของคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงาน
ของประเทศไทย และประเทศที่ค่คู า้ ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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6.1. แรงงานเด็ก/แรงงานอายุต่ากว่าเกณฑ์
คู่คา้ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักสากลด้านแรงงาน โดยต้องมัน่ ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานที่ มีอายุ
ต่ากว่าเกณฑ์ ในการผลิตหรื อจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การของตน ทั้งนี้ ผูเ้ ยาว์ คือ ผูใ้ ดก็ตามที่มีอายุ
ต่ ากว่าอายุข้ นั ต่ าตามที่ กฎหมายแรงงานกาหนด คู่คา้ จะต้องไม่จา้ งลูกจ้างที่ มีอายุต่ ากว่า 15 ปี และ
ต้องมัน่ ใจว่า ลูกจ้างที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ทางานในพื้นที่อนั ตราย ทางานไม่เกินวันละ 8 ชัว่ โมง และ
ไม่ทางานในช่วงเวลากลางคืน (22.00 น. - 06.00 น.)
คู่คา้ ธุ รกิ จว่าด้วยอายุข้ นั ต่ า ในการจ้างงาน และจะไม่ใ ห้แรงงานผูเ้ ยาว์ทางานที่ เ ป็ นอันตรายต่ อ
สุ ขภาพ และพัฒนาการ รวมถึงส่ งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ
6.2. แรงงานสตรี
คู่คา้ จะต้องมัน่ ใจว่า ลูกจ้างสตรี แ ละสตรี มีครรภ์จะต้องไม่ ทางานในพื้ นที่ อนั ตราย สตรี มีครรภ์
จะต้องทางานไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน และจะต้องไม่ทางานในช่วงเวลากลางคืน (22.00 น. - 06.00 น.)
คู่คา้ จะต้องไม่เลิกจ้างงาน ลดตาแหน่งงาน หรื อลดผลประโยชน์ลกู จ้าง อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์
6.3. เสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรอง
คู่คา้ จะต้องยอมรับและเคารพสิ ทธิ ของลูกจ้างในเสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด
6.4. การใช้แรงงานบังคับ
คู่คา้ ต้องไม่กระทาการบังคับ ลงโทษ หรื อใช้สัญญาผูกมัดแรงงาน คู่คา้ ต้องมัน่ ใจว่าการจ้างงาน
เป็ นไปอย่างสมัครใจ คู่คา้ ต้องไม่ร้องขอให้ลกู จ้างปฏิบตั ิงานโดยไม่สมัครใจ และอนุญาตให้สามารถ
ลาออกได้เมื่อลูกจ้างต้องการ คู่คา้ จะต้องไม่เรี ยกเก็บเงิน หรื อเอกสารราชการ/เอกสารทางกฎหมาย
ของลูกจ้าง (เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสื อเดิ นทาง หรื อใบอนุ ญาตการทางาน) เพื่ อเป็ น
หลักประกันการทางาน เว้นแต่ เป็ นการดาเนินการที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
6.5. สถานะการจ้างงาน
คู่คา้ ต้องมีการจ้างแรงงานที่ได้รับอนุญาตการทางานในพื้นที่ตามกฎหมาย และมีหลักฐานที่สามารถ
พิสูจน์ยืนยันได้
6.6. ชัว่ โมงการทางาน
คู่คา้ จะกาหนดชัว่ โมงการทางานปกติ ไม่เกิ นกว่าที่ กฎหมายกาหนดไว้ และจะดูแลให้ชั่วโมงการ
ทางานล่วงเวลาของพนักงานเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
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6.7. ค่าจ้างและผลประโยชน์
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายค่าจ้างที่มีผลบังคับใช้ ซึ่ งรวมถึงค่าแรงขั้น
ต่า ค่าทางานล่วงเวลา และผลประโยชน์ตามที่ กฎหมายกาหนด ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์
และสวัสดิการจะต้องแจ้งแก่ลกู จ้างทุกคนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะต้องจัดทาขึ้นในภาษาที่ลูกจ้าง
ทุกคนเข้าใจ
6.8. การไม่เลือกปฏิบตั ิ
คู่คา้ จะต้องไม่เลือกปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานตั้งแต่การสรรหา การจ้างงาน รวมถึงเงิ นเดื อน ผลประโยชน์
การเลื่อนตาแหน่ ง การลงโทษ การเลิกจ้าง หรื อการเกษียณอายุการทางาน โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ โดย
คานึ งถึงเชื้ อชาติ ศาสนา อายุ สัญชาติ ถิ่นกาเนิ ดของชาติ พนั ธุ์และสังคม รสนิ ยมทางเพศ เพศ การ
ตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส ความเห็ นทางการเมื อง ความทุ พพลภาพ การเป็ นสมาชิ กของสหภาพ
แรงงาน หรื อการเลือกปฏิบตั ิในหมวดอื่นซึ่ งกฎหมายให้ความคุม้ ครอง
7. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยต้นทาง
และพื้นฐานของธุ รกิ จอุตสาหกรรมอาหาร จึ งได้ดาเนิ นงานภายใต้แนวทาง “ธุ รกิ จสี เขี ยว” หรื อ Green
Business ด้วยการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่ งครัด การบริ หารจัดการทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการผลิตใน
แนวทางที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
7.1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คู่คา้ จะต้องจัดให้ลูกจ้างของตนมีสภาพการทางานและสถานที่ทางานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและ
มีอาชี วอนามัยที่ดีโดยมีสวัสดิ การพื้นฐานดังนี้ น้ าดื่มที่สะอาดถูกสุ ขอนามัย ห้องสุ ขาที่สะอาดและ
เพียงพอ มีการะบายอากาศที่ดี มีทางหนีไฟและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จาเป็ น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในกรณี ฉุกเฉิ น สถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และสถานที่
ทางานที่มีแสงสว่างเพียงพอ อีกทั้งจัดให้มีสาธารณู ปโภคและมีการบารุ งรักษาเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ลูกจ้างจะต้องได้รับความปลอดภัย ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ตลอดจนได้รับ
การอบรมเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทางาน โดยเฉพาะพนักงานที่ตอ้ งทางานเกี่ยวกับ
เครื่ องจักรโดยตรง จะต้องมีอุปกรณ์ในการป้ องกันอันตรายจากการทางาน
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7.2. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม
คู่คา้ จะปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับและกฎหมายสิ่ งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ และท้องถิ่ น รวมถึ งจะ
สนับสนุนการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดย
- บริ หารจัดการทรัพยากรพลังงานน้ า และของเสี ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- มี ส่ ว นร่ วมในการบรรเทาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตลอดจน การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
- สารเคมีและวัตถุอนั ตรายอื่นๆ หากมีการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม จะต้องมีการชี้ แจง และจัดการ
ตามที่กฎหมายกาหนด
7.3. การป้ องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
ขยะทุ กประเภท รวมถึ งน้ าและพลังงานจะต้องมี การจัดการโดยการลดการใช้จากต้นทางหรื อ มี
แนวทางปฏิ บ ัติ ที่ เ หมาะสม เช่ นการปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ต การบารุ งรั กษาและการจัด การ
สาธารณูปโภค การใช้วสั ดุทดแทน การอนุรักษ์ทรัพยากร การนาวัสดุมาใช้แบบหมุนเวียน น้ าทิ้งต้อง
ได้รับการบาบัดเพื่ อลดปริ ม าณสารปนเปื้ อนให้อยู่ใ นระดับที่ กฎหมายกาหนดก่ อนที่ จะปล่ อยสู่
สิ่ งแวดล้อม ขยะที่ มีสารพิษจะต้องมีการจัดเก็บและทาลายตามวิธีที่กฎหมายกาหนด อากาศที่ เป็ น
มลพิษต้องได้รับการบาบัดด้วยวิธีที่เหมาะสมก่อนปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดสารปนเปื้ อนให้อยู่ใน
ระดับที่กฎหมายกาหนด
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ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามหลักปฏิบัติสาหรั บคู่ค้า
การใช้หลักปฏิบตั ิ สาหรับคู่คา้ (“หลักปฏิบตั ิ ”) ฉบับนี้ เป็ นการลดความเสี่ ยงทางธุ รกิจตลอดจนสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ คู่ ค ้า โดยบริ ษ ัท ฯ เล็ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของความซื่ อ สั ต ย์ การสื่ อ สารอย่ า งเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมากับคู่คา้ และเชื่ อว่าความโปร่ งใสเป็ นสิ่ งที่ สาคัญอย่างยิ่งยวดสาหรับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จที่
ประสบความสาเร็ จ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในหลักปฏิ บตั ิ ฉบับนี้ โดยตลอดแล้ว และยืนยันว่านิ ติบุค คลที่
ข้าพเจ้าเป็ นตัวแทนนั้น จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่มีอยูใ่ นหลักปฏิบตั ิฉบับนี้อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคลไว้เป็ นสาคัญ
ชื่อนิติบุคคล
______________________________________________________________________________________
ที่อยู่
______________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ผูม้ ีอานาจลงนาม
______________________________________________________________________________________
ตาแหน่ง
______________________________________________________________________________________
ลงชื่อและประทับตรานิติบุคคล
______________________________________________________________________________________
วันที่
______________________________________________________________________________________
หากท่ า นต้อ งการค าชี้ แจง และ/หรื อ ค าขยายความเพิ่ ม เติ ม ใด ๆ ในเนื้ อ หาที่ ป รากฎอยู่ใ นหลัก ปฏิ บัติ ฉ บับ นี้
กรุ ณาติดต่อ แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2067 8261 และ 0 2067 8260
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