Dear Valued Business Partner
Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited and its subsidiaries ("the
Company") is committed to applying the highest standards of ethical conduct and
integrity in its business activities. Since the Company was incorporated in 1930, the
Company has earned a reputation for having zero tolerance towards any form of
corruption or unethical behavior.
In order to comply with the guidelines of the Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption (“CAC”), whereby the Company has set the aim to fight corruption
in all forms, the Company has announced and implemented its formalized AntiCorruption Policy and No-Gift Policy with the guideline for gift giving/receiving as
disclosed on the corporate website: www.cn-thai.co.th
As a part of the “No Gift Policy” campaign, we will not give or accept any gifts
and would like to request you to NOT receive/give any gifts either in cash or in
kind for any occasion from/to any of our personnel including our directors,
executives and employees at all levels.
The Company deeply appreciates your goodwill and blessings and would appreciate
your kind understanding and cooperation with our above request.
We wish you a very Happy New Year 2021 and look forward to continue working
with you in future.

Khushroo Wadia
Managing Director
16th November 2020

เรียน พันธมิ ตรทางธุรกิ จผูท้ รงคุณค่า
บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหำชน) และ บริษทั ในเครือ มุ่งมันที
่ จ่ ะใช้มำตรฐำนสูงสุด
ด้ำนจริยธรรมและควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยนับตัง้ แต่
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2473 เป็ นทีท่ รำบกันว่ำ บริษทั ฯ ไม่ยอมรับกำรทุจริตในทุกรูปแบบหรือ กำร
ดำเนินธุรกิจทีม่ พี ฤติกรรมทีข่ ำดคุณธรรม
เพือ่ ให้เป็ นไปตำมแนวทำงของ โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต (CAC) บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ ่จะต่อสูก้ บั กำรทุจริตและคอร์รปั ชันในทุ
่
กรูปแบบ บริษัทฯ
ได้ประกำศและด ำเนิ น นโยบำยต่ อต้ำ นกำรทุ จ ริต และแนวปฏิบ ัติในกำรให้และรับ ของขวัญ และ
“นโยบายไม่รบั ของขวัญ” ใช้ในองค์กรอย่ำงเป็ นทำงกำร รวมถึงเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.cn-thai.co.th
ทัง้ นี้ เพื่อรณรงค์ให้ เป็ นไปตาม “นโยบายการไม่รบั ของขวัญ” บริ ษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากทุกท่ านกรุณางดการให้ /การรับของขวัญทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ นเงิ นหรือสิ่ งของที่ มีมูลค่ า
และไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามแก่ /จากบุคคลากรของบริ ษัทฯ อันได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานในทุกระดับ
บริษทั ฯ ซำบซึง้ ในควำมปรำรถนำดีของท่ำน และขอบพระคุณสำหรับควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือของ
ท่ำนกับเจตนำรมย์ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับนโยบำยนี้
บริษทั ฯ ขอส่งควำมปรำถนำดีมำยังท่ำนและขอให้ท่ำนประสพแต่ควำมสุขควำมเจริญในปี ใหม่ ปี 2564
ทีจ่ ะมำถึงนี้ และหวังใจว่ำจะได้มโี อกำสร่วมงำนกับท่ำนอีกในอนำคต

คูชรู วำเดีย
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
16 พฤศจิกำยน 2563

