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บรษิทั ซนิเท็ค คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ยดึมั่นในการด าเนินธุรกจิ 
รวมถงึกจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างมีคุณธรรมและจรยิธรรม ภายใตห้ลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและเช ือ่มั่นวา่การยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ขา้งตน้ จะขบัเคลื่อนสู่การบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และ
ค านึงถงึประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกสว่น รวมถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวมดว้ย 
 
ซึง่ “คูค่า้” เป็นหน่ึงในกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ าคญั โดยมสีว่นรว่มสรา้งคณุคา่และการเตบิโต
ใหแ้ก่บรษิทั บรษิทัจงึไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคู่คา้เพือ่การพฒันาอย่างยั่งยนืฉบบันีข้ึน้ เพือ่
สือ่สารถงึความตัง้ใจและส่งเสรมิใหเ้กดิการท างานรว่มกนัตลอดห่วงโซอุ่ปทานไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฎหมาย     
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ประสทิธภิาพการท างานระหว่างบรษิทักบัคู่คา้ทุกรายไปสู่การท างานทีส่รา้งความเช ือ่มั่น 
และมูลคา่ระยะยาวใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนืตลอดไป   
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ค าน า 
 
บรษิทั ซนิเท็ค คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (มหาชน) มุ่งมั่นทีจ่ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัคู่คา้
ทางธุรกจิ และด าเนินธุรกจิใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ดว้ยความโปรง่ใส สุจรติ ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย พฒันากระบวนการท างานเพือ่สรา้งคณุคา่รว่มกนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ดว้ย
การบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain)ที่ค านึงถงึประเด็นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และการก ากบักจิการ (Environment, Social, Governance : ESG) ที่เป็นการบรหิาร
จดัการดา้นโอกาสและความเสีย่งทีค่รบทุกมิตขิองการด าเนินธุรกจิ ซ ึง่ผลลพัธจ์ะน าไปสู่
การสรา้งมูลค่าและคุณค่าระยะยาวรว่มกบัคู่คา้ รวมถึงการเพิ่มความไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนั ดว้ยเหตนีุบ้รษิทั จงึไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคูค่า้เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขึน้ เพือ่ให ้
คูค่า้ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัแิละด าเนินงานตอ่ไป 
 
ซึง่บรษิทัยดึมั่นในความซือ่สตัย ์สจุรติและเทีย่งธรรมตอ่คูค่า้ทางธรุกจิ โดยจะปฏบิตัติอ่คูค่า้
ในห่วงโซอุ่ปทานทุกราย ดว้ยกระบวนการจดัซ ือ้จดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่
อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงการเลอืก
ปฏบิตั ิหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยยดึมั่นหนา้ทีท่ีพ่งึมตี่อคู่คา้ รวมถงึการชว่ย
ใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและมุ่งการพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิานในระดบัสากล ควบคู่
ไปกบัประเด็นดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธิ
มนุษยชน ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั การมีส่วนรว่มพฒันา
ชมุชน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพฒันาองค ์
ความรูใ้นการประกอบธรุกจิระหวา่งกนัไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
อย่างไรก็ตาม บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะวางมาตรฐานการด าเนินงานใหเ้หนือขอ้บงัคบักฎหมาย โดย
คาดหวงัว่าจะสามารถผลกัดนัใหคู้่คา้มีแนวทางการปฏบิตัิงานทีม่ีความรบัผิดชอบต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อใหคู้่คา้สามารถเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัได ้
อยา่งยัง่ยนืเชน่กนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จรรยาบรรณธุรกจิและการตอ่ตา้นการทุจรติ 

 การก ากบัดูแลกจิการ 
คู่คา้ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายขา้มชาติ กฎหมายระดบัชาติ 
กฎหมายระดบัทอ้งถิ่น และกฎระเบียบที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ และใบอนุญาตที่
จ าเป็นในสถานทีน้ั่นๆ โดยตอ้งปฏบิตัดิว้ยความซือ่สตัยส์ุจรติ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และ
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 การเปิดเผยขอ้มูล 
คู่คา้ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัต่างๆ ตามทีบ่รษิทัรอ้งขอ ทัง้ทีเ่ป็น
และไม่เป็นขอ้มูลทางการเงนิ ซ ึง่เป็นขอ้มูลทีต่อ้งเปิดเผยตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งก าหนด รวมถึงการใหข้อ้มูลเพื่อจดัท ารายงานที่ส าคญัต่างๆ ส าหรบัเปิดเผย
ขอ้มูลใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบ 
 

 การใชข้อ้มูลสว่นบุคคล 
คู่คา้ตอ้งเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกส่วน โดยขอ้มูลที่มีความ
เกีย่วขอ้งทางธุรกจิ เชน่ สถานะบุคคล ชวีประวตัิ ประวตัิการท างาน ขอ้มูลทางการเงนิ 
ขอ้มูลส าหรบัการตดิตอ่ ขอ้มูลสขุภาพ หรอืขอ้มูลสว่นตวัอืน่ๆ ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองไม่ให ้
ถกูใช ้เปิดเผย หรอืถา่ยโอนไปยงับุคคลอืน่ ทีเ่ขา้ข่ายเป็นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย 

 การรกัษาความลบั 
คู่คา้ตอ้งไม่เปิดเผยหรอืน าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัและผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิไปใช ้
หรอืแสวงหาผลประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางธรุกจิหรอืขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไม่ไดร้บั
การยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นค ารอ้งขอตามขอ้ก าหนดหรอืตาม
กฎหมาย 

 การท าธุรกรรมระหวา่งกนั 
คู่คา้ตอ้งปฏิบตัติามขัน้ตอนทางบญัชขีองบรษิัทอย่างเครง่ครดั โดยชีแ้จงธุรกรรมต่างๆ 
อย่างชดัเจน ตรงตามระยะเวลา รวมถงึการจดัเก็บเอกสารส าคญัต่างๆ ใหค้รบถว้น โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้และตอ้งส่งมอบสนิคา้และบรกิารที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ดว้ยราคาทีเ่ป็น
ธรรม เป็นไปตามขอ้ตกลง 
 

 การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
คู่คา้ตอ้งไม่มคีวามเกีย่วขอ้งในความสมัพนัธท์างการเงนิกบัพนักงานของบรษิทั โดยไม่น า
ผลประโยชนส์่วนตวัเขา้มาขดัแยง้ในกระบวนการทางธุรกจิ ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์าก
ต าแหน่งหนา้ที ่และโอกาสตา่งๆ ในการปฏบิตังิาน ไม่วา่จะเป็นผลประโยชนส์ว่นตวัหรอืเอือ้
ประโยชนแ์กบุ่คคลใกลช้ดิ 
 
 
 



 การแขง่ขนัดว้ยความเป็นธรรม 
คูค่า้ตอ้งปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดทุ้กสว่นดว้ยความรบัผดิชอบและเป็นธรรม รวมถงึด าเนินธรุกิจ
ตามกรอบกตกิาของการแข่งขนั ไม่ก าหนดราคาผูกขาด ฮัว้ประมูล หรอืการกระท าใดๆ ที่
ไม่เป็นธรรมตามทีร่ะบุในกฎหมายการป้องกนัการผูกขาด 

 การเคารพทรพัยส์นิทางปัญญา 
คู่คา้ตอ้งเคารพ ไม่เผยแพร่ และไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็น
ความคิด นวัตกรรม ลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร หรอืเคร ือ่งหมายการคา้ ซ ึง่ในกรณีที่มีการ
แลกเปลี่ยนทรพัยส์ินทางปัญญาตอ้งไดร้บัการตกลงระหว่างกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร
เท่าน้ัน 

 การบรหิารคุณภาพการใหบ้รกิาร 
คู่คา้ตอ้งด าเนินการบรหิารคุณภาพการใหบ้รกิารตามมาตรฐานและขอ้ตกลงที่ไดท้ าไว ้
รว่มกนั โดยตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
พรอ้มท าการสื่อสาร บนัทึก รายงาน และจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบ สามารถ
ตรวจสอบได ้หากพบขอ้ผิดพลาดใดๆ คู่คา้ตอ้งใหค้วามร่วมมือกบับรษิัทในการเขา้
ตรวจสอบ พรอ้มแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ  

 การตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ 
คู่คา้ตอ้งไม่กระท าหรอืสนับสนุนการทุจรติ คอรร์ปัช ัน่ กรรโชก ฉอ้โกง หรอืการตดิสนิบน
ในทุกรูปแบบ  โดยไม่เสนอเงนิ สิง่จูงใจ ของก านัล สทิธปิระโยชนพ์เิศษ ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม เพือ่ใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ ึง่ประโยชนห์รอืความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ และหากพบการ
กระท าผิดคู่คา้จะถูกยกเลิกสญัญา โดยที่บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ
เกดิขึน้ และสามารถด าเนินคดไีดต้ามกฎหมาย 
 

 การใหห้รอืการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
คู่คา้ตอ้งไม่น าการใหห้รอืการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด มาใชบ้งัคบัใน
โอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมทีค่นทั่วไปพึงปฏบิตัติ่อกนั หรอืมีความจ าเป็นที่
ตอ้งรกัษาสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างกนั ซ ึง่ตอ้งไม่กระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิ
หนา้ทีข่องพนักงาน และไม่ไดเ้ป็นไปเพือ่คาดหวงัผลประโยชนท์ีอ่าจพจิารณาไดว้า่เป็นการ
ทุจรติและคอรร์ปัช ัน่  

 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืรว่มกนั 
คูค่า้ตอ้งมคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาการด าเนินงานในดา้นตา่งๆ รว่มกนักบับรษิทั โดยการเปิด
ชอ่งทางรบัขอ้เสนอแนะ รบัฟังความคดิเห็น และมุมมองจากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกส่วน เพือ่น า
ขอ้มูลมาพฒันาสนิคา้ บรกิาร และกระบวนการท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 



การปฏบิตัติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน 

 การปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
คู่คา้ตอ้งปฏบิตัติ่อแรงงานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานและกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ไม่กระท าการใดๆ ตอ่แรงงานทีเ่ขา้ข่ายแรงงานบงัคบัหรอืการคา้มนุษยใ์นทุกรปูแบบ การไม่
ใชแ้รงงานเด็ก การไม่จา้งแรงงานผดิกฎหมาย รวมถงึการปฏบิตัติ่อแรงงานตอ้งเป็นไปตาม
หลกัสทิธมินุษยชนอย่างถูกตอ้ง ใหส้ทิธเิสรภีาพของการสมาคม และการใหค้่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามลกัษณะงานและช ัว่โมงการท างาน 

 การคุม้ครองแรงงาน 
คู่คา้ตอ้งแสดงความรบัผิดชอบในฐานะของนายจา้งทีป่ฏบิตัติ่อแรงงาน ลูกจา้ง พนักงาน 
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ในกรณีทีม่กีารจา้งแรงงานเด็กอาย ุ15 ปีขึน้
ไป แต่ไม่เกนิ 18 ปี ตอ้งจดัใหม้ีการคุม้ครองแรงงาน ทัง้ค่าจา้ง ผลประโยชน ์สวสัดกิาร 
หรอือืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนดทุกประการ 

 การไมบ่งัคบัใชแ้รงงานและแรงงานเดก็ 
คู่คา้ตอ้งไม่ใชห้รอืไดร้บัประโยชนจ์ากการบงัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบ รวมถงึการไม่ใช ้
ความรนุแรงลงโทษทางรา่งกาย การท ารา้ยจติใจ การกกัขงั การคมุคาม การข่มขู่ การลว่ง
ละเมดิ และการคา้มนุษย ์รวมถงึตอ้งไม่กระท าหรอืสนับสนุนการจา้งแรงงานเด็กทีม่อีายุต ่า
กวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 การจา้งและเลกิจา้งแรงงาน 
คู่คา้ตอ้งบรหิารค่าจา้ง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สทิธปิระโยชน ์สวสัดกิาร และระยะเวลา
การท างาน ของแรงงาน ลูกจา้ง และพนักงานใหเ้หมาะสม ตรงตามเวลา เป็นธรรม และ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ ึง่ในส่วนของการเลกิจา้งตอ้งมกีระบวนการทีถู่กตอ้ง เป็นไปตามที่
กฎหมายแรงงานก าหนดเชน่กนั 

 เสรภีาพในการสมาคม 
คูค่า้ตอ้งเคารพสทิธแิละเสรภีาพของแรงงาน ลกูจา้ง พนักงาน ในการเขา้รว่มกบัสหภาพ
แรงงานหรอืองคก์รลกูจา้งอืน่ๆ ตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึการเปิดโอกาสใหม้ี
แนวทางการปฏบิตัดิา้นแรงงานสมัพนัธเ์พือ่รวมกลุม่เจรจาตอ่รอง และไม่ปิดกัน้โอกาสของ
พนักงานทีเ่ป็นตวัแทนแรงงาน 
 
 

 

 

 

 

 



อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างาน 

 การจดัเตรยีมอปุกรณป้์องกนั 
คูค่า้ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการจดัเตรยีมอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคล โดยอปุกรณต์อ้งไดร้บั
การตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน มีปรมิาณที่เพียงพอต่อจ านวน
แรงงาน ลูกจา้ง พนักงาน และมีลกัษณะเหมาะสมกบังานแต่ละประเภท เพือ่ลดโอกาสการ
บาดเจ็บและอบุตัเิหตใุนระหว่างการปฏบิตังิาน  

 การบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน 
คู่คา้ตอ้งด าเนินการตามนโยบายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิ โดยตลอดกระบวนการท างานตอ้ง
รกัษามาตรฐานสภาพแวดลอ้มในสถานที่ท างานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสุขอนามยั ไม่
สง่ผลลบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 การเตรยีมความพรอ้มในสถานการณฉุ์กเฉิน 
คูค่า้ตอ้งมกีารประเมนิสถานการณแ์ละจดัท าแผนรองรบัเมือ่เกดิสถานการณฉุ์กเฉิน พรอ้ม
ท าการสือ่สารไปยงัแรงงาน ลูกจา้ง และพนักงานใหร้บัทราบโดยทั่วกนั เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบัติตนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภัย ทันท่วงที และลดผลกระทบต่อธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมถงึการจดัเก็บสถติกิารบาดเจ็บในระหว่างการปฏบิตังิาน และสามารถ
เปิดเผยรายละเอยีดตา่งๆ ได ้เมือ่บรษิทัรอ้งขอการรายงาน 
  
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
คู่คา้ตอ้งด าเนินการตามนโยบายดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการก าจดัของเสยี
อย่างเป็นระบบ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิ จดั
ใหม้ีมาตรการและการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเครง่ครดั พรอ้มส่งเสรมิใหแ้รงงาน 
ลูกจา้ง พนักงานมจีติส านึกในการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่า และไม่กระท าการ
ใดๆ ทีจ่ะสรา้งผลกระทบทางลบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

 การมสีว่นรว่มพฒันาสงัคม 
คู่คา้ตอ้งด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบต่อชมุชนและสงัคมรอบขา้ง พรอ้มส่งเสรมิให ้
เกิดการสรา้งและกระจายรายไดสู้่ชมุชนและสงัคม เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดบั
คณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้กผู่ค้น 
 
 
 
 
 



ชอ่งทางการการตดิตอ่เพือ่สอบถามขอ้มูล หรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิ  

คูค่า้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัทุกราย มสีทิธิใ์นการสอบถามขอ้มูล แสดงความคดิเห็น 
เสนอแนะ รอ้งเรยีน และแจง้เบาะแส เมือ่พบเห็นการกระท าตา่งๆ ดงันี ้

 การกระท าทีฝ่่าฝืน ละเมดิ หรอืไม่ปฏบิตัติามนโยบาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และสทิธิ
มนุษยชน 
 การกระท าทีฝ่่าฝืน ละเมดิ หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย หลกัการก ากบักจิการ 
จรรยาบรรณธรุกจิ 
 การกระท าทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติและคอรร์ปัช ัน่ 
 

โดยสง่รายละเอยีดและหลกัฐานตา่งๆ ผ่านชอ่งทางการตดิตอ่ดงันี ้ 
 เว็บไซต ์ https://www.synteccon.com/csr.php#csr_policy 

อเีมล ์  คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@synteccon.com  
ฝ่ายกฎหมาย   legal@synteccon.com   
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล  pojanard@synteccon.com 
เลขานุการบรษิทั  rattapaweel@synteccon.com 
สว่นตรวจสอบภายใน internalaudit@synteccon.com 
สว่นกฎระเบยีบขอ้บงัคบั compliance@synteccon.com 
นักลงทุนสมัพนัธ ์  ir@synteccon.com 

         โทรศพัท ์ 02-711-7423   
 ไปรษณีย ์ ระบุช ือ่ผูร้บัเป็นผูร้บัแจง้เบาะแสท่านใดท่านหน่ึง ตามทีอ่ยูด่งัตอ่ไปนี ้
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
    - เลขานุการบรษิทั 
   บรษิทั ซนิเท็ค คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่555/7-11 ซอยสขุมุวทิ 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวทิ 63  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม.10110 
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หนงัสอืตอบรบัจรรยาบรรณคูค่า้ 

ขา้พเจา้ไดอ้่าน ท าความเขา้ใจ และรบัทราบใน “จรรยาบรรณคู่คา้เพือ่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื” บรษิทั ซนิเท็ค คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
 
และขา้พเจา้พรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักลา่วทุกประการ และยนิดใีหค้วามรว่มมอื
ในทุกดา้น รวมถงึการเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐานในการปฏบิตังิาน หรอืส่งมอบให ้
บรษิทัเมือ่มกีารรอ้งขอ เพือ่ใหก้ารด าเนินธรุกจิเป็นไปอยา่งราบร ืน่ เตบิโต และยัง่ยนืรว่มกนั 
 
 
คูค่า้ลงนามรบัรอง  
 
 
 
 
............................................................................ 

(..........................................................................) 

ต าแหน่ง  ........................................................... 

บรษิทั     ............................................................ 

วนัที ่       ........................................................... 
 
 
 
 
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 
 
 
 
 
พรอ้มจดัสง่แบบประเมนิคูค่า้ดา้น ESG (ตามเอกสารแนบทา้ย) 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุกรณุาใหผู้ม้อี านาจ หรอืผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของแผนกจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทัคู่คา้เป็นผูล้งนาม 
และประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) พรอ้มจดัส่งแบบประเมินคู่คา้ดา้น ESG ดว้ยการสแกนเอกสารส่วนนี้มาที่  
อเีมล ์............................................ หรอืสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิที ่............................... โทร. ................................ 
 


