
 

 

        
แนวทางการปฏิบัติอย่างยัง่ยืนของคู่ค้าบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
 

บริษทัในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group) ได้ค  ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนภำยใตห้ลกั
ปรัชญำ “3 สมบูรณ์ สร้ำงสมดุล” อนัเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีน ำไปสู่ควำมสมดุลของคนในสังคมและชุมชน และ
ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่ำงย ัง่ยืน จึงจ ำเป็นต้องอยู่ในพื้นฐำนของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทำน อำทิ กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน หลกัธรรมำภิบำล และรักษำส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุน้ี บริษทัจึงไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยืนของคู่คำ้บริษทัในกลุ่มสมบูรณ์ ( Supplier Code 

of Conduct and CSR Guideline) ท่ี มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติสำกลทั้ ง  Sustainable 
Development Goals (SDGs) และแนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทำน
ขององคก์รเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (The Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) รวมถึงกำรเคำรพและพร้อมปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัอยำ่งมีควำมรับผดิชอบ 
เพื่อให้มัน่ใจไดว้ำ่กระบวนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัและคู่คำ้มีควำมสอดคลอ้งตำมควำมคำดหวงัดำ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนและรับผิดชอบตำมระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงจดัท ำแนว
ทำงกำรปฏิบติัน้ี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำศกัยภำพ ยกระดบัขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั และ
เสริมสร้ำงกำรเติบโตในระยะยำวไปดว้ยกนั รวมถึงเป็นโอกำสให้บริษทัและคู่คำ้ธุรกิจมีส่วนร่วมปรับปรุง
และพฒันำสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยภำพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ของเขตและรายการ  
1.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีถูกก ำหนดไวใ้นแต่ละประเทศคู่คำ้จะตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด นโยบำย
และโครงสร้ำงตลอดจนระบบงำนต่ำง ๆ เช่น คู่มือกำรปฏิบติั ระบบกำรรำยงำน  และกำรฝึกอบรม จะตอ้งมี
กำรจดัท ำใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ และน ำนโยบำยต่ำง ๆ ไปบงัคบัใชอ้ยำ่งเหมำะสม 
การปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
จะตอ้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ตำมท่ีแต่ละประเทศก ำหนด และตอ้งไม่เขำ้ไปมีส่วน
ร่วมในกำรกระท ำกำรท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ เช่น กำรเป็นผูผู้กขำดสินคำ้ 
กำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรม กำรก ำหนดขอ้จ ำกดัทำงกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรม  กำรด ำเนินธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม กำรใช้
อ ำนำจครอบง ำตลำดโดยมิชอบ เป็นตน้ 
 

การต่อต้านการคอรัปช่ัน 

มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมให้กบัคู่คำ้ และท ำกำรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำร
สนบัสนุนทำงกำรเมืองและกำรบริจำคเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยในแต่ละประเทศก ำหนด นอกจำกนั้นควรมี
นโยบำยห้ำมให้ ห้ำมรับของขวญั กำรให้บริกำรหรือให้กำรรับรองโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อโน้มน้ำว
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือชกัน ำใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม 
การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความลบั 

กำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรือขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัเก่ียวกบัลูกคำ้ บุคคลท่ีสำม และพนกังำน ตอ้ง
ใช้วิธีท่ีถูกตอ้งตำมกฎหมำย อีกทั้งตอ้งมีกำรควบคุมและคุม้ครองขอ้มูลน้ีอย่ำงเขม้งวดและน ำไปใช้งำน
ภำยในขอบเขตท่ีเหมำะสมเพื่อใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละประเทศก ำหนด  
มำตรำกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน  
ผูรั้บร้องเรียน จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นควำมลบั/ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั โดยไดก้ ำหนดมำตรำกำร
คุม้ครองพนกังำนท่ีร้องเรียน และ/หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูล และ/หรือ ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้มูล โดยจะ
ไดรั้บควำมคุม้ครองจำกกำรปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม เช่น กำรเปล่ียนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน 
สั่งพกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบติังำน เลิกจำ้ง อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้กำรร้องเรียน 
 
การจัดการเร่ืองการส่งออก 

กำรส่งออกเทคโนโลยีและสินคำ้ซ่ึงมีกฎระเบียบของแต่ละประเทศก ำหนดไวน้ั้น จะตอ้งมีระเบียบกำร
ปฏิบติัและกำรควบคุมกำรส่งออกท่ีเหมำะสม 
 
 



 

 

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา 

เคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้นรวมถึงคู่คำ้ เช่น สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิกำรออกแบบ ลิขสิทธ์ิทำงกำร
คำ้และหำ้มใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคลท่ีสำมโดยไม่ไดรั้บอนุญำต รวมทั้งตอ้งไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำ เช่น กำรคดัลอกซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ หรืองำนท่ีมีลิขสิทธ์ิอยำ่งผดิกฎหมำย 
มีความรับผดิชอบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างแร่ธาตุทีม่ีความขัดแย้ง (Conflict Minerals) 
ส่งเสริมกำรไม่ใชแ้ร่ท่ีมีขอ้ขดัแยง้ (แทนทำลมั, ดีบุก, ทงัสเตน และทอง) ท่ีซ่ึงจะเป็นแหล่งท่ีมำของเงินทุน
ส ำหรับกลุ่มกบฏติดอำวธุท่ีกระท ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
1.2 ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

ตอ้งเคำรพและปฏิบติัตำมหลกักฎหมำยเร่ืองสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำรป้องกนัและหลีกเล่ียงกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของพนักงำน คู่คำ้ทำงธุรกิจ และชุมชนทอ้งถ่ิน ภำยใตบ้ทบญัญติัท่ีได้ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย 
รวมถึงกฎเกณฑต่์ำง ๆ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
การไม่เลือกปฏิบัติ 
ก ำหนดนโยบำยวำ่ดว้ยกำรไม่เลือกปฏิบติัและควำมเสมอภำคทำงโอกำส โดยไม่จ  ำกดั เช้ือชำติ สัญชำติ สีผวิ 
เพศ ศำสนำ ภูมิหลงัของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำย ุ หรือควำมทุพพลภำพ มำเป็นปัจจยัในกำร
พิจำรณำและตดัสินใจในกำรจำ้งงำน 
การคุ้มครองแรงงาน  
ไม่ปฏิบติัโดยใชค้วำมรุนแรงหรือไร้มนุษยธรรมทุกรูปแบบในสถำนท่ีท ำงำน รวมถึงกำรละเมิดทำงเพศ กำร
ขมขู่ข่มเหงทำงเพศ กำรลงโทษรุนแรง กำรขู่เขญ็ทำงจิตใจ หรือกำรละเมิดดว้ยวำจำต่อพนกังำน 

การไม่บังคับใช้แรงงาน  
ไม่ใชแ้รงงำนในลกัษณะท่ีเป็นแรงงำนทำส ซ่ึงรวมถึงกำรลงโทษทำงกำย กำรขู่เข็ญ กำรกกัขงั กำรคุกคำม
ขมขู่ กำรล่วงละเมิด กำรคำ้มนุษย ์หรือใชค้วำมรุนแรงไม่วำ่จะรูปแบบใด ๆ อีกทั้งมีนโยบำยไม่ใช้แรงงำน
เด็ก ไม่บงัคบัให้พนักงำนท ำงำนโดยไม่ยินยอมขำดควำมสมคัรใจท่ีจะท ำงำน ตลอดจนเคำรพสิทธิและ
เสรีภำพของพนกังำน 
ระยะเวลาการท างาน  
ไม่ให้ลูกจำ้งท ำงำนเป็นเวลำเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด ทั้งน้ี ในกำรท ำงำนล่วงเวลำหรือกำรท ำงำนใน
วนัหยดุตอ้งเป็นควำมสมคัรใจของลูกจำ้ง รวมทั้งจดัใหลู้กจำ้งมีวนัหยดุ วนัลำไม่นอ้ยกวำ่ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 
ปฏิบติัตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศโดยค ำนึงถึงอตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำ ค่ำล่วงเวลำ กำรหกัค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน
ตำมผลงำน และสิทธิประโยชน์  
ไม่ใช้แรงงานเด็ก 
ไม่จำ้งแรงงำนเด็กท่ีอำยไุม่ถึงเกณฑต์ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  



 

 

 

การพูดคุยและการเจรจากบัพนักงาน 
จะตอ้งยอมรับและเคำรพสิทธิของลูกจำ้งให้เสรีภำพในกำรรวมกลุ่มและกำรร่วมเจรจำต่อรองตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน 

จดัให้มีสถำนท่ีท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัเพื่อให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนท่ีดี โดยมุ่งพฒันำ
ระบบกำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองโดย
ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงวฒันธรรมและพฤติกรรมท่ีปลอดภยั กำรตรวจสอบพื้นท่ีและเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิม
งำน กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยคีวำมปลอดภยัเขำ้มำใชใ้นกระบวนกำรผลิตเพื่อมุ่งสู่อุบติัเหตุเป็นศูนย ์
และปรำศจำกควำมสูญเสียต่ำง ๆ รวมถึงกำรตอบสนองควำมพึงพอใจต่อลูกคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั 
3 ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า 
การจัดหาสินค้าและบริการทีต่รงตามความต้องการของลูกค้า 
ระบุควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพื่อพฒันำและจดัหำผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะผลิตภณัฑน์ั้น ลูกคำ้
ตอ้งสำมำรถน ำไปใชง้ำนไดง่้ำย อีกทั้งจะตอ้งจดัหำผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัพลงังำน ประหยดัทรัพยำกร หรือท่ี
มีขีดจ ำกดัในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
การส่งมอบสินค้าและการให้บริการทีม่ีความปลอดภัย 

ผลิตและส่งมอบผลิตภณัฑ์และใหบ้ริกำรท่ีตรงตำมหรือเกินกวำ่ท่ีกฎหมำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีแต่ละประเทศก ำหนด 
การส่งมอบสินค้าทีม่ีคุณภาพ 

จดัตั้งหน่วยงำนเพื่อตรวจสอบและรับประกนัคุณภำพของสินคำ้ท่ีจะท ำกำรส่งมอบใหก้บัลูกคำ้   

4 ส่ิงแวดล้อม 

การจัดการเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ อีกทั้ง
ควรสร้ำงจิตส ำนึกดำ้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิดเป็นวฒันธรรมทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อให้น ำไปปฏิบติัและปรับปรุงใหดี้
ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
การอนุรักษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 

จดัให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นอนุรักษพ์ลงังำนและลดภำวะโลกร้อนจำกก๊ำซเรือนกระจกอยำ่งต่อเน่ือง เช่น กำร
ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี เป็นโฟม อีกทั้ งมีนโยบำยกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนเพื่อลดภำวะโลกร้อน 
นอกจำกนั้นยงัมีกำรไม่ใชสิ้นคำ้ท่ีมีส่วนผสมของก๊ำซเรือนกระจก เช่น CFCs, HCFCs, Halons และ Methyl 

Bromide ซ่ึงเป็นสำรท ำลำยโอโซนในชั้นบรรยำกำศตำมนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและกำรอนุรักษพ์ลงังำน 



 

 

การป้องกนัมลพษิทางอากาศ มลพษิทางน า้ และมลพษิทางดิน 

ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบของแต่ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน ้ำ และมลพิษทำงดิน 
หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีคลำ้ยกนัจะตอ้งมีกำรปฏิบติัให้ถูกตอ้ง นอกเหนือจำกนั้นจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบและเฝ้ำ
ระวงัวตัถุดิบท่ีก่อให้เกิดมลพิษ อีกทั้งมีมำตรำกำรในกำรลดและป้องกนัมิให้เกิดสำรปนเป้ือนจำกกำรไหล
ออกอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและลดปริมาณของเสีย 
จะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำจดัและรีไซเคิลขยะ อีกทั้งมุ่งมัน่ท่ีจะลด
กำรใชน้ ้ ำ ตลอดจนปริมำณผลรวมของกำรน ำน ้ ำกลบัมำใชใ้หม่ให้มีประสิทธิภำพ นอกเหนือจำกนั้นจะตอ้ง
ท ำกำรเก็บรำยงำนและรำยงำนผลใหก้บัเอสบีจีทุกคร้ังเม่ือมีกำรร้องขอ 
การจัดการเร่ืองสารเคมี 
กำรใช้สำรเคมีท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจะตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเหมำะสม ส่วน
ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนผสมของสำรเคมีใด ๆ ท่ีถูกห้ำมตำมท่ีกฎหมำยในแต่ละประเทศก ำหนด 
นอกเหนือจำกนั้นสำรเคมีท่ีถูกก ำหนดวำ่หำ้มใช ้ก็หำ้มน ำมำป็นส่วนผสมในกระบวนกำรผลิต อีกทั้งจ  ำนวน
มลพิษท่ีถูกปล่อยออกมำนั้น จะตอ้งรำยงำนและไดรั้บกำรยอมรับจำกหน่วยงำนก ำกบัดูแล เช่น กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกิจกรรมทำงธุรกิจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลำ อีกทั้งส่ือสำรอย่ำงใกลชิ้ดและสร้ำงควำมเขำ้ใจอย่ำงสม ่ำเสมอกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งอนัจะน ำไปสู่ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีและไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกผมีู้
ส่วนไดเ้สีย 
การเรียกร้องต่อคู่ค้า 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัตำมแนวปฏิบติักำรรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมภำยใน
องคก์ร  (Corporate Social Responsibility, CSR) ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี   
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
สมบูรณ์กรุ๊ปเรียกร้องให้คู่คำ้แสดงจุดยืนของตนเพื่อให้มีกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีกฎหมำยก ำหนดเพื่อ
เสริมสร้ำงกฎระเบียบของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมในองค์กร (CSR) และการก ากบัดูแลกจิการ 
เพื่อท่ีจะให้มัน่ใจว่ำไดป้ฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคบั สมบูรณ์กรุ๊ปเรียกร้องให้คู่คำ้จดัท ำโครงสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยในองคก์ร (CSR) และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อให้เกิดควำมแข็งแกร่ง อีก
ทั้งยกระดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรภำยในและกำรตรวจสอบภำยในอีกดว้ย 
การเผยแพร่ห่วงโซ่อุปทาน 
สมบูรณ์กรุ๊ปเรียกร้องให้คู่คำ้ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของแนวปฏิบติักำรรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มภำยในองคก์ร (CSR) และท ำกำรเผยแพร่ไปยงัคู่คำ้และผูฝ้ำกขำยสินคำ้ 

ค ารับรองจากคู่ค้า  
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่คู่คำ้ไดป้ฏิบติัตำมกำรคำดหวงัของสมบูรณ์กรุ๊ปตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
กำรบงัคบัใชแ้นวปฏิบติักำรรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มภำยในองคก์ร (CSR) จะตอ้งรวม 
ไปถึงขั้นตอนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
ข้อตกลงและการท าสัญญา 
สมบูรณ์กรุ๊ปขอให้คู่ค้ำท ำควำมเข้ำใจและปฏิบติัตำมข้อกฎหมำยโดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ CSR 

Guideline อีกทั้งก่อนท่ีจะเร่ิมท ำธุรกิจ ทำงสมบูรณ์กรุ๊ปขอให้ท่ำนลงนำมใน SUPPLIER COMMITMENT 
และท ำกำรส่งกลบัคืนมำเฉพำะหนำ้สุดทำ้ย  
ในกรณีท่ีคู่คำ้ด ำเนินท ำธุรกิจกบัสมบูรณ์กรุ๊ปอยูก่่อนแลว้ ทำงสมบูรณ์กรุ๊ปขอใหท้่ำนลงนำมใน SUPPLIER 

COMMITMENT และยืน่พร้อมกบั RFQ (Request For Quotation) ในคร้ังถดัไป 
 
 
 
 

  



 

 

 

ประกาศการเป็นไปตามข้อก าหนด 
แนวปฏิบัติการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มฉบับนี ้ เป็นกำรลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจตลอดจนสร้ำง

ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่คำ้ โดยบริษทัเลง็เห็นคุณคำ่ของควำมซ่ือสตัย ์กำรส่ือสำรอยำ่งเปิดเผยและตรงไปตรงมำกบัคู่คำ้ และ
เช่ือวำ่ควำมโปร่งใสเป็นส่ิงท่ีส ำคญัอยำ่งยิ่งยวดส ำหรับควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำน และ
เขำ้ใจขอ้ควำมในหลกัปฏิบติัฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้ และยนืยนัวำ่นิติบุคคลท่ีขำ้พเจำ้เป็นตวัแทนนั้น จะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ท่ีมีอยูใ่นหลกัปฏิบติัฉบบัน้ีอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถเพ่ือเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งลำยมือช่ือและประทบัตรำนิติบุคคลไว้
เป็นส ำคญั 
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