แนวทางการปฏิบัติอย่ างยัง่ ยืนของคู่ค้าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
บริ ษทั ในกลุ่ มสมบู รณ์ (Somboon Group) ได้คำนึ งถึ งกำรดำเนิ นธุ รกิ จให้เติ บโตอย่ำงยัง่ ยืนภำยใต้หลัก
ปรัชญำ “3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล” อันเป็ นปั จจัยสำคัญที่นำไปสู่ ควำมสมดุลของคนในสังคมและชุมชน และ
ธุ รกิ จให้เติ บ โตไปด้วยกันอย่ำ งยัง่ ยืน จึ ง จำเป็ นต้องอยู่ใ นพื้ นฐำนของกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงรั บ ผิดชอบ
ตลอดจนห่ วงโซ่ อุปทำน อำทิ กำรเคำรพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน หลักธรรมำภิบำล และรักษำสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงได้จดั ทำแนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยัง่ ยืนของคู่คำ้ บริ ษทั ในกลุ่มสมบูรณ์ ( Supplier Code
of Conduct and CSR Guideline) ที่ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ แนวทำงปฏิ บ ั ติ ส ำกลทั้ ง Sustainable
Development Goals (SDGs) และแนวทำงสำหรับกำรดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงรับผิดชอบตลอดห่ วงโซ่ อุปทำน
ขององค์กรเพื่อควำมร่ วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (The Organization for Economic Co-operation
and Development: OECD) รวมถึ งกำรเคำรพและพร้ อมปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ
เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุ รกิจร่ วมกันอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ กระบวนกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั และคู่คำ้ มีควำมสอดคล้องตำมควำมคำดหวังด้ำนกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงยัง่ ยืนและรับผิดชอบตำมระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษทั จึงจัดทำแนว
ทำงกำรปฏิ บตั ิ น้ ี เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพ ยกระดับขี ดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และ
เสริ มสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวไปด้วยกัน รวมถึงเป็ นโอกำสให้บริ ษทั และคู่คำ้ ธุ รกิ จมีส่วนร่ วมปรับปรุ ง
และพัฒนำสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยภำพรวม

1. ของเขตและรายการ
1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละประเทศคู่คำ้ จะต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด นโยบำย
และโครงสร้ำงตลอดจนระบบงำนต่ำง ๆ เช่น คู่มือกำรปฏิบตั ิ ระบบกำรรำยงำน และกำรฝึ กอบรม จะต้องมี
กำรจัดทำให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และนำนโยบำยต่ำง ๆ ไปบังคับใช้อย่ำงเหมำะสม
การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า
จะต้องมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำตำมที่แต่ละประเทศกำหนด และต้องไม่เข้ำไปมีส่วน
ร่ วมในกำรกระทำกำรที่ฝ่ำฝื นกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ เช่ น กำรเป็ นผูผ้ ูกขำดสิ นค้ำ
กำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรม กำรกำหนดข้อจำกัดทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรม กำรดำเนิ นธุ รกิจที่ไม่เป็ นธรรม กำรใช้
อำนำจครอบงำตลำดโดยมิชอบ เป็ นต้น
การต่ อต้ านการคอรัปชั่น
มุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่โปร่ งใสและเป็ นธรรมให้กบั คู่คำ้ และทำกำรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ำกำร
สนับสนุ นทำงกำรเมืองและกำรบริ จำคเป็ นไปตำมที่กฎหมำยในแต่ละประเทศกำหนด นอกจำกนั้นควรมี
นโยบำยห้ำ มให้ ห้ำ มรั บ ของขวัญ กำรให้บ ริ ก ำรหรื อ ให้ก ำรรั บ รองโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ โน้ม น้ ำ ว
ควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจ หรื อชักนำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม
การจัดการและการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลและข้ อมูลความลับ
กำรได้มำซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลและ/หรื อข้อมูลที่เป็ นควำมลับเกี่ยวกับลูกค้ำ บุคคลที่สำม และพนักงำน ต้อง
ใช้วิธีที่ถูกต้องตำมกฎหมำย อี กทั้งต้องมีกำรควบคุ มและคุ ม้ ครองข้อมู ลนี้ อย่ำงเข้มงวดและนำไปใช้งำน
ภำยในขอบเขตที่เหมำะสมเพื่อให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำยของแต่ละประเทศกำหนด
มำตรำกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
ผูร้ ับร้องเรี ยน จะเก็บข้อมูลที่เกี่ ยวข้องไว้เป็ นควำมลับ/คำนึ งถึ งควำมปลอดภัย โดยได้กำหนดมำตรำกำร
คุม้ ครองพนักงำนที่ร้องเรี ยน และ/หรื อผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล และ/หรื อ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล โดยจะ
ได้รับควำมคุม้ ครองจำกกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม เช่น กำรเปลี่ยนตำแหน่งงำน ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน
สัง่ พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน เลิกจ้ำง อันเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจ้งกำรร้องเรี ยน
การจัดการเรื่ องการส่ งออก
กำรส่ งออกเทคโนโลยีและสิ นค้ำซึ่ งมี กฎระเบี ยบของแต่ละประเทศกำหนดไว้น้ ัน จะต้องมีระเบียบกำร
ปฏิบตั ิและกำรควบคุมกำรส่ งออกที่เหมำะสม

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
เคำรพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่นรวมถึงคู่คำ้ เช่น สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ กำรออกแบบ ลิขสิ ทธิ์ ทำงกำร
ค้ำและห้ำมใช้ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลที่สำมโดยไม่ได้รับอนุ ญำต รวมทั้งต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปั ญญำ เช่น กำรคัดลอกซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรื องำนที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่ำงผิดกฎหมำย
มีความรับผิดชอบต่ อการจัดซื้อจัดจ้ างแร่ ธาตุทมี่ ีความขัดแย้ง (Conflict Minerals)
ส่ งเสริ มกำรไม่ใช้แร่ ที่มีขอ้ ขัดแย้ง (แทนทำลัม, ดีบุก, ทังสเตน และทอง) ที่ซ่ ึ งจะเป็ นแหล่งที่มำของเงินทุน
สำหรับกลุ่มกบฏติดอำวุธที่กระทำกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
1.2 ด้ านแรงงานและสิ ทธิมนุษยชน
ต้องเคำรพและปฏิบตั ิตำมหลักกฎหมำยเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน รวมถึงกำรป้ องกันและหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิ ทธิ
มนุ ษยชนของพนักงำน คู่คำ้ ทำงธุ รกิ จ และชุ มชนท้องถิ่ น ภำยใต้บทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ตำมกฎหมำย
รวมถึงกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
การไม่ เลือกปฏิบัติ
กำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิและควำมเสมอภำคทำงโอกำส โดยไม่จำกัด เชื้อชำติ สัญชำติ สี ผวิ
เพศ ศำสนำ ภูมิหลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำยุ หรื อควำมทุพพลภำพ มำเป็ นปัจจัยในกำร
พิจำรณำและตัดสิ นใจในกำรจ้ำงงำน
การคุ้มครองแรงงาน
ไม่ปฏิบตั ิโดยใช้ควำมรุ นแรงหรื อไร้มนุษยธรรมทุกรู ปแบบในสถำนที่ทำงำน รวมถึงกำรละเมิดทำงเพศ กำร
ขมขู่ข่มเหงทำงเพศ กำรลงโทษรุ นแรง กำรขู่เข็ญทำงจิตใจ หรื อกำรละเมิดด้วยวำจำต่อพนักงำน
การไม่ บังคับใช้ แรงงาน
ไม่ใช้แรงงำนในลักษณะที่เป็ นแรงงำนทำส ซึ่ งรวมถึงกำรลงโทษทำงกำย กำรขู่เข็ญ กำรกักขัง กำรคุกคำม
ขมขู่ กำรล่วงละเมิด กำรค้ำมนุ ษย์ หรื อใช้ควำมรุ นแรงไม่วำ่ จะรู ปแบบใด ๆ อีกทั้งมีนโยบำยไม่ใช้แรงงำน
เด็ก ไม่บงั คับให้พนักงำนทำงำนโดยไม่ยินยอมขำดควำมสมัครใจที่ จะทำงำน ตลอดจนเคำรพสิ ทธิ และ
เสรี ภำพของพนักงำน
ระยะเวลาการทางาน
ไม่ให้ลูกจ้ำงทำงำนเป็ นเวลำเกิ นกว่ำ ที่ ก ฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ ในกำรทำงำนล่ วงเวลำหรื อกำรท ำงำนใน
วันหยุดต้องเป็ นควำมสมัครใจของลูกจ้ำง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้ำงมีวนั หยุด วันลำไม่นอ้ ยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
ค่ าจ้ างและสิ ทธิประโยชน์
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ค่ำล่วงเวลำ กำรหักค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
ตำมผลงำน และสิ ทธิประโยชน์
ไม่ ใช้ แรงงานเด็ก
ไม่จำ้ งแรงงำนเด็กที่อำยุไม่ถึงเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยกำหนด

การพูดคุยและการเจรจากับพนักงาน
จะต้องยอมรับและเคำรพสิ ทธิของลูกจ้ำงให้เสรี ภำพในกำรรวมกลุ่มและกำรร่ วมเจรจำต่อรองตำมที่กฎหมำย
กำหนด
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทางาน
จัดให้มีสถำนที่ทำงำนให้มีควำมปลอดภัยเพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชี วิตในกำรทำงำนที่ดี โดยมุ่งพัฒนำ
ระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่ องโดย
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปลอดภัย กำรตรวจสอบพื้นที่และเครื่ องจักรก่อนเริ่ ม
งำน กำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีควำมปลอดภัยเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิ ตเพื่อมุ่งสู่ อุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์
และปรำศจำกควำมสู ญเสี ยต่ำง ๆ รวมถึงกำรตอบสนองควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำด้ำนควำมปลอดภัย
3 ความปลอดภัยและคุณภาพของสิ นค้ า
การจัดหาสิ นค้ าและบริการทีต่ รงตามความต้ องการของลูกค้ า
ระบุควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อพัฒนำและจัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิ ทธิ ภำพ โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์น้ นั ลูกค้ำ
ต้องสำมำรถนำไปใช้งำนได้ง่ำย อีกทั้งจะต้องจัดหำผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงำน ประหยัดทรัพยำกร หรื อที่
มีขีดจำกัดในเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การส่ งมอบสิ นค้ าและการให้ บริการทีม่ ีความปลอดภัย
ผลิตและส่ งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริ กำรที่ตรงตำมหรื อเกินกว่ำที่กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมกำรทำงำน และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่แต่ละประเทศกำหนด
การส่ งมอบสิ นค้ าทีม่ ีคุณภาพ
จัดตั้งหน่วยงำนเพื่อตรวจสอบและรับประกันคุณภำพของสิ นค้ำที่จะทำกำรส่ งมอบให้กบั ลูกค้ำ
4 สิ่ งแวดล้อม
การจัดการเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ำนสิ่ งแวดล้อม จึงต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ อีกทั้ง
ควรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนสิ่ งแวดล้อมให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้นำไปปฏิบตั ิและปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
การอนุรักษ์ พลังงานและลดภาวะโลกร้ อน
จัดให้มีกำรดำเนิ นงำนด้ำนอนุ รักษ์พลังงำนและลดภำวะโลกร้อนจำกก๊ำซเรื อนกระจกอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น กำร
ไม่ ใ ช้ บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นโฟม อี ก ทั้ง มี น โยบำยกำรส่ ง เสริ ม กำรอนุ รั ก ษ์พ ลัง งำนเพื่ อ ลดภำวะโลกร้ อ น
นอกจำกนั้นยังมีกำรไม่ใช้สินค้ำที่มีส่วนผสมของก๊ำซเรื อนกระจก เช่น CFCs, HCFCs, Halons และ Methyl
Bromide ซึ่งเป็ นสำรทำลำยโอโซนในชั้นบรรยำกำศตำมนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมและกำรอนุ รักษ์พลังงำน

การป้ องกันมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนา้ และมลพิษทางดิน
ข้อบังคับ และกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน้ ำ และมลพิษทำงดิน
หรื อสิ่ งอื่น ๆ ที่คล้ำยกันจะต้องมีกำรปฏิ บตั ิให้ถูกต้อง นอกเหนื อจำกนั้นจะต้องทำกำรตรวจสอบและเฝ้ ำ
ระวังวัตถุดิบที่ก่อให้เกิ ดมลพิษ อีกทั้งมีมำตรำกำรในกำรลดและป้ องกันมิให้เกิดสำรปนเปื้ อนจำกกำรไหล
ออกอย่ำงต่อเนื่องเพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้เกิดมลพิษสิ่ งแวดล้อม
การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและลดปริมาณของเสี ย
จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรกำจัดและรี ไซเคิลขยะ อีกทั้งมุ่งมัน่ ที่จะลด
กำรใช้น้ ำ ตลอดจนปริ มำณผลรวมของกำรนำน้ ำกลับมำใช้ใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภำพ นอกเหนื อจำกนั้นจะต้อง
ทำกำรเก็บรำยงำนและรำยงำนผลให้กบั เอสบีจีทุกครั้งเมื่อมีกำรร้องขอ
การจัดการเรื่ องสารเคมี
กำรใช้สำรเคมี ที่อำจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจะต้องมี กำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ส่ วน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งไม่ มี ส่ ว นผสมของสำรเคมี ใ ด ๆ ที่ ถู ก ห้ ำ มตำมที่ ก ฎหมำยในแต่ ล ะประเทศก ำหนด
นอกเหนือจำกนั้นสำรเคมีที่ถูกกำหนดว่ำห้ำมใช้ ก็หำ้ มนำมำป็ นส่ วนผสมในกระบวนกำรผลิต อีกทั้งจำนวน
มลพิษที่ถูกปล่อยออกมำนั้น จะต้องรำยงำนและได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนกำกับดูแล เช่น กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่ งเสริ มและรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
การเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำน รวมทั้งกิจกรรมทำงธุ รกิจแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
อย่ำงถู กต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ อีกทั้งสื่ อสำรอย่ำงใกล้ชิดและสร้ ำงควำมเข้ำใจอย่ำงสม่ำเสมอกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องอันจะนำไปสู่ ควำมสัมพันธ์ที่ดีและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผ้มูี
ส่ วนได้เสี ย
การเรียกร้ องต่ อคู่ค้า
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิ ตำมข้อบังคับตำมแนวปฏิ บตั ิ กำรรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภำยใน
องค์กร (Corporate Social Responsibility, CSR) ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับ
สมบูรณ์กรุ๊ ปเรี ยกร้องให้คู่คำ้ แสดงจุดยืนของตนเพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับที่กฎหมำยกำหนดเพื่อ
เสริ มสร้ำงกฎระเบียบของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภำพ

โครงสร้ างความรับผิดชอบต่ อสั งคมในองค์ กร (CSR) และการกากับดูแลกิจการ
เพื่อที่จะให้มนั่ ใจว่ำได้ปฏิ บตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับ สมบูรณ์กรุ๊ ปเรี ยกร้ องให้คู่คำ้ จัดทำโครงสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในองค์กร (CSR) และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้เกิ ดควำมแข็งแกร่ ง อีก
ทั้งยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอีกด้วย
การเผยแพร่ ห่วงโซ่ อุปทาน
สมบูรณ์กรุ๊ ปเรี ยกร้ องให้คู่คำ้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับของแนวปฏิบตั ิกำรรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมภำยในองค์กร (CSR) และทำกำรเผยแพร่ ไปยังคู่คำ้ และผูฝ้ ำกขำยสิ นค้ำ
คารับรองจากคู่ค้า
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำคู่คำ้ ได้ปฏิบตั ิตำมกำรคำดหวังของสมบูรณ์กรุ๊ ปต้องปฏิบตั ิดงั นี้
กำรบังคับใช้แนวปฏิบตั ิกำรรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมภำยในองค์กร (CSR) จะต้องรวม
ไปถึงขั้นตอนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ข้ อตกลงและการทาสั ญญา
สมบูรณ์ กรุ๊ ป ขอให้คู่ค ้ำทำควำมเข้ำใจและปฏิ บตั ิ ตำมข้อกฎหมำยโดยดำเนิ นกำรตำมแนวทำงของ CSR
Guideline อีกทั้งก่อนที่จะเริ่ มทำธุ รกิจ ทำงสมบูรณ์กรุ๊ ปขอให้ท่ำนลงนำมใน SUPPLIER COMMITMENT
และทำกำรส่ งกลับคืนมำเฉพำะหน้ำสุ ดท้ำย
ในกรณี ที่คู่คำ้ ดำเนิ นทำธุ รกิจกับสมบูรณ์กรุ๊ ปอยูก่ ่อนแล้ว ทำงสมบูรณ์กรุ๊ ปขอให้ท่ำนลงนำมใน SUPPLIER
COMMITMENT และยืน่ พร้อมกับ RFQ (Request For Quotation) ในครั้งถัดไป

ประกาศการเป็ นไปตามข้อกาหนด
แนวปฏิ บัติ ก ารรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ มฉบับ นี ้ เป็ นกำรลดควำมเสี่ ย งทำงธุ ร กิ จ ตลอดจนสร้ ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คำ้ โดยบริ ษทั เล็งเห็นคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์ กำรสื่ อสำรอย่ำงเปิ ดเผยและตรงไปตรงมำกับคู่คำ้ และ
เชื่อว่ำควำมโปร่ งใสเป็ นสิ่ งที่ สำคัญอย่ำงยิ่งยวดสำหรับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ประสบควำมสำเร็ จ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำน และ
เข้ำใจข้อควำมในหลักปฏิบตั ิฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และยืนยันว่ำนิติบุคคลที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นตัวแทนนั้น จะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
ที่มีอยูใ่ นหลักปฏิบตั ิฉบับนี้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อเป็ นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อและประทับตรำนิติบุคคลไว้
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