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ใบสมัครเข้าร่วมรายการ “ABB Rewards”  
โปรแกรมสะสมยอดซือ้ เพื่อแลกรับของรางวัล สําหรับกลุ่มร้านค้าไฟฟ้า 
      

ช่ือ-สกุล (ผู้มีอํานาจทําการแทนร้านค้า) :  

วนั/เดือน/ปีเกิด :                                                         

ช่ือบริษัท/ห้างร้าน : 

ท่ีอยู่ :          จงัหวดั :       รหัสไปรษณีย์ :  

เบอร์โทร :                                            เบอร์แฟกซ์ :                                           อีเมล์ : 

ธรุกิจหลักของบริษัท/ห้างร้าน (กรุณาระบสุ ัดส่วนเป็น % หากเลือกมากกว่า 1 ข้อ) : 

      ร้านจําหน่ายส่ง/ปลีก........%          โรงประกอบตู้……..%         รับเหมาติดตัง้……..%           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

จํานวนพนักงาน :                                                           เลขท่ีจดทะเบียนบริษัท : 
    
  โปรดระบผุ ลิตภ ัณฑ์ของเอบบีีที่ทา่นซือ้                                                                            ร้านค้าของทา่นซือ้ผลติภณัฑ์เอบีบีจากตัวแทนจาํหนา่ยรายใด บ้าง 
   1)………………………………………    2)………………………………………                 โปรดระบชุ ือ่ 

   3)………………………………………    4)………………………………………                 …………………………………...... .... .... .... .................... .... .... . 

   5).....................................................     6)............................ .... .... .... .... .... .....                  . .... .... .... .... ........................ ........ ........ ........................ ........ .... . 

   7).....................................................     8).....................................................                  ...... ........................ ........ ........ ........................ .... .... .... .... .... .... 

 

เอกสารด ังต่อไปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของใบสมคั รน ีด้้วย: 1. ระเบียบประพฤติปฏิบตัิของบริษัทฯ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.abb.co.th/lowvoltage-rewards ) 

ร้านค้าต้องการจดหมายแจ้งยืนยนั ผลการสมคัรเข้ารว่มรายการ                    ผ่านทางอีเมล์                ผ่านทางไปรษณยี์ 

ข้าพเจ้ารบัรองว่าข้อมลูข้างต้นถูกต้องทกุประการ และยืนยันวา่ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยอมรบัในคํารับรองร้านค้าท ี่ระบไุว้ด้านหลงัของใบสมคัรนี ้รวมถึง
เอกสารแนบท้ายใบสมคัรตาม ท่ีระบขุ้างต้นน ีร้วมท ัง้เง่ือนไขของรายการโปรโมช ัน่ “ABB Rewards” ที่บริษทั  เอบีบี จาํกดั กําหนดทัง้สิน้ 

                                                                  ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมรายการโปรโมช ั่น “ABB Rewards” 

     ลงช่ือ 

      (..................................................................)    
     วนัท่ี 

 

 สมคัรร่วมโปรแกรมครัง้แรกเพียงคร ัง้เดียว และจะได้รบัสิทธ์ิเข้าร่วม “ABB Rewards” ในโปรแกรมต่อๆไปโดยอตัโนมติั 
 กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมลงนามโดยผู้มีอาํนาจทําการแทนร้านค้า แล้วส่งใบสมัครตัวจริงกลบัผา่นชอ่งทางต่อไปนี ้ 

1. ส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ บริษ ัท เอบีบี จ ํากดั , 161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ช ัน้  4 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุมพิน ี เขตปทมุวัน  
กรุงเทพฯ10330 ถึง คุณสมพงษ์  

2. แสกนเอกสาร แล้วส่งอีเม ล์มาที่ ap.marketing@th.abb.com  
3. สามารถส่งใบสมคัร ทางแฟกซ ์ได้ ท่ีเบอร์ 02 665-1043 โดยต้องแนบสําเนาบตัรประชาชนพร้อมเซ็นรบัรองถกูต้องด้วย 



     ABB 
 

               
                 หน้า 2 จาก 2 

 

คํารบัรองของร้านค้า 

  

ร้านค้า (“ร้านค้า”) ทีส่มคัรเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นและ /หรอืแคมเปญใดๆ  ของบริษทั  เอบีบี จํากดั (“บริษัทฯ”) ยืนยนั รับประกนั และให้ค ํารบัรองดังต่อไปนี ้ 

1. สถานะของบริษัท  

ร้านค้ายืนยัน รบัประกนั และให้ค ํารบัรองวา่ 

1.1 ร้านค้าไม่ม ีกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ ถือห ุ้นที่ เป็นบุคคลตามข้างล่างนี ้
1.1.1 ข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจห รือผู้ด ํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือ 
1.1.2 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 

1.2 ร้านค้าไม่ม ีกรรมการหรือผู้บริหารของร้านค้าหรือผู้ถือห ุ้นที่มคีวามสมัพนัธ์หรือความเกี่ยวโยงก ับบุคคลตามข้างล่างน ี ้
1.2.1 กรรมการของบ ริษ ัทฯ  หรือ 
1.2.2 ลูกจ้าง/พนักงานของบรษิัทฯ 

1.3 ร้านค้าไม่ม ีธุรกิจที่เก่ียวโยงกับข้าราชการหรอืพนกังานรฐัวิสาหกิจหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
2 มาตรฐานในการทําธุรกิจ 

2.1 ร้านค้ารบัประกนัว่าจะไม่ทําการ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) และไมท่ราบว่าบุคคลอ่ืนจะ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จ่ายเงิน ให้ของขวัญ  หรือคํามั่นสญัญาอ่ืน
ใดแก่ลูกค้าของตน แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรอืแก่ตวัแทน กรรมการ หรือลูกจ้างของบรษัิทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดในลักษณะทีข่ดักับกฎหมายที่ใช้บงัคบั (รวมถึง (แต่ไม่
จํากดัเฉพาะ)  กฎหมายปราบปรามคอร์รปัช ันในต ่างแดนของสหรฐัอ เมรกิา ( the U.S. Fore ign Corrupt Practices Act) และข้อบ ัญญตัทิี่ประกาศใช้บังคับโดยรฐั
ภาคีและผู้ลงนามในอนสุญัญาป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอรรั์ปชัน่ขององค ์การเพ่ือเศรษฐกจิ ความร่วมมือและการพฒันา (the OECD Convention 
Combating Bribery of Foreign Offic ials)) และจะปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบ ังค ับ ข้อบัญญตั ิ และกฎท่ีเก่ียวข้องทัง้หลายที่เก่ียวกบัการให้สินบนและคอ ร์รปัช ั่น 

2.2 ไม่มีข้อตกลงใดๆ  ในรายการโปรโมชั่น แคมเปญและ /หรอืคํารบัรองนีท้ี่ก ําหนดให้บริษัทฯ  รับผิดชอบในการจ ่ายเงินคนืให้แก่ร้านค้าเพื่อทดแทนประโยชน์ใดๆ ที่
ร้านค้าได้ให้ไปหรือสญัญาว่าจะให้ 

2.3 หากร้านค้าละเมิดหน้าที่ที่ระบุในข้อ 2.1 บริษัทฯ อาจถือวา่ การนัน้เป็นการผิดค ํารบัรองนีใ้นส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัและให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการยกเลิกการเข้า
ร่วมรายการโปรโมช ัน่และ/หรือแคมเปญของบริษทัฯ  รวมท ัง้ตดัสิทธิในการรบัของรางวลัของร้านค้าท ัง้หมดไม่วา่การเข้าร่วมหรือสิทธินัน้จะเกิดข ึน้แล้วหรือไม่โดยมี
ผลในทนัที ทัง้นี ้โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ของบรษิัทฯ  ตามเง่ือนไขรายการโปรโมช ัน่ และ/หรอืแคมเปญและ/หรือ คํารับรองนีห้รอืตามกฎหมาย 
นอกจากนี ้ร้านค้าจะรบัประกนั คุ้ มครองและชดใช้แก่บริษทัฯในความรับผิด ความเสียหาย ต้นทนุ  หรือค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯต้องรบัภาระเนื่องมาจากการล ะเมดิ
หน้าที่ใดๆ ที่ระบุข้างต้นและจากการยกเลิกการเข้าร่วมรายการโปรโมชัน่ และ/หรือแคมเปญและ/หรอืการตัดสิทธิในการรับของราง วัลของร้านค้า  

2.4 ร้านค้าขอรบัรองและยืนยันว่า ร้านค้าได้รบัสําเนาระเบียบประพฤต ิปฏิบตัขิองบรษัิทฯ  หรอืได้รบัการชีแ้จงถึงวิธีการเข้าถึงระเบียบประพฤต ิปฏิบติัโดยวิธีออนไลน์
แล้วและ ร้านค้าตกลงทีจ่ะป ฏิบติัหน้าท ี่เกี่ยวกับรายการโปรโมชั่นและ /หรือแคมเปญ และหน้าที่ภายใต้คํารบัรองนีด้้วยมาตรฐานความประพฤตทิ างจริยธรรมระดบั
เดียวกัน 

2.5 บริษัทฯได้จัดช่องทางรายงานที่ร้านค้าและลูกจ้างสามารถรายงานการกระทําอนั น่าสงสัยว่าละเมดิกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานความประพฤติได้ดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1 เวบไซท์:  www.abb.com/integrity 
2.5.2 โทรศพัท์:  หมายเลขที่ปรากฏในเวบไซท์ข้างต้น 
2.5.3 อีเมล์: ตามที่ระ บุในเวบไซท์ข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 


