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 give any gifts either in cash or in kind
for any occasion 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 2022 and look forward to continue working
with you in future.

Khushroo Wadia
Managing Director
1 December 2021

เรียน พันธมิตรทางธุรกิจผู้ทรงคุณค่า
บริ ษัท คริ ส เตีย นี และนี ล เส็ น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะใช้มำตรฐำนสู ง สุ ด
ด้ำนจริยธรรมและควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยนับตั้งแต่บริษัทฯ
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2473 เป็นที่ทรำบกันว่ำ บริษัทฯ ไม่ยอมรับกำรทุจริตในทุกรูปแบบหรือกำรดำเนินธุรกิจที่
มีพฤติกรรมที่ขำดคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงของ โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุ จ ริ ต (CAC) บริ ษั ท ฯ มี ค วำมมุ่งมั่ นที่ จะต่ อ สู้ กั บกำรทุ จริ ตและคอร์ รัปชั่ นในทุ กรู ปแบบ บริ ษั ท ฯ ได้
ประกำศและดำเนินนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและแนวปฏิบัติในกำรให้และรับของขวัญ และ “นโยบายไม่
รั บ ของขวั ญ ” ใช้ ใ นองค์ ก รอย่ ำ งเป็ น ทำงกำร รวมถึ ง เปิ ด เผยไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ www.cnthai.co.th
ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เป็นไปตาม “นโยบายการไม่รับของขวัญ” บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน
กรุณางดการให้ของขวัญทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า และไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามแก่
บุคคลากรของบริษัทฯ อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ
บริษัทฯ ซำบซึ้งในควำมปรำรถนำดีของท่ำน และขอบพระคุณสำหรับควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือของท่ำน
กับเจตนำรมย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบำยนี้
บริษัทฯ ขอส่งควำมปรำถนำดีมำยังท่ำนและขอให้ท่ำนประสพแต่ควำมสุขควำมเจริญในปีใหม่ ปี 2565 ที่จะ
มำถึงนี้ และหวังใจว่ำจะได้มีโอกำสร่วมงำนกับท่ำนอีกในอนำคต

คูชรู วำเดีย
กรรมกำรผู้จัดกำร
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