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แนวทางปฏิบัตขิองหุ้นส่วนทางธุรกจิ 

I. ค าร้องขอเกีย่วกบัแนวทางและจุดประสงค์ของแนวทาง 

กลุ่มบริษทั SEVEN&i Group มุ่งมัน่และพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะเป็นบริษทัท่ีซ่ือสตัยแ์ละไดรั้บความไวว้างใจจากผูถื้อผลประโยชน์ร่วมหลายภาคส่วนซ่ึง

สนบัสนุนกิจกรรมของบริษทัเรา ไดแ้ก่ “ลูกคา้ หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูถื้อหุ้น ชุมชนทอ้งถ่ิน และพนกังาน” ส่ิงน้ีคือ “หลกัความเช่ือของบริษทัเรา” นบัแต่มีการ

ก่อตั้งบริษทัเป็นตน้มา และเราตั้งเป้าหมายท่ีจะท าให้พนกังานทุกคนเขา้ใจ  “แนวทางปฏิบติัของกลุ่มบริษทั  SEVEN&i Group” อยา่งถ่องแท ้

 

ปัจจุบนั เน่ืองจากความเก่ียวเน่ืองกนัของเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์และความตอ้งการอนัหลากหลายของผู ้ถือผลประโยชน์ร่วม ขณะน้ีจึงมีความตอ้งการ

และกระตือรือร้นอยา่งมากทางดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัต่างๆ ให้ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบเพื่อท่ีจะแน่ใจไดว้่าบริษทัไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบั ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และพิจารณาสภาพการท างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงรวมไปถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑแ์ละบริการซ่ึงจดัการโดยบริษทันั้นๆ  

 

ดว้ยความตระหนกัถึงสถานการณ์ดงักล่าว บริษทัจึงก าหนด “แนวทางปฏิบติัของหุ้นส่วนทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั SEVEN&i HLDGS. (ต่อไปน้ีเรียกว่า 

“แนวทาง”)” ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2550 และปรับปรุงแกไ้ขในปี พ.ศ. 2560 บริษทัพิจารณาว่าการท่ีหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยตรงของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมี

ความเขา้ใจและน าแนวทางน้ีไปปฏิบติั จะท าให้กิจกรรมทางธุรกิจเกิดความมัน่คงทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจและบริษทัในกลุ่มเอง เช่น การลดความเส่ียงของการ

ระงบัการด าเนินธุรกิจชั่วคราวอนัเน่ืองมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบั รวมถึงการหลีกเล่ียงการคว  ่าบาตรของลูกคา้ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝ่าฝืน

ดงักล่าว และยงัน าไปสู่การบ ารุงรักษารวมถึงปรับปรุงความปลอดภยัและคุณภาพของผลิตภณัฑอี์กดว้ย ยิ่งไปกว่านั้น ดว้ยความเขา้ใจและการน าแนวคิด

บริษทัและวตัถุประสงค์น้ีไปปฏิบติัไม่ใช่เพียงเฉพาะหุ้นส่วนทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงบรรดาผูผ้ลิตท่ีท าหน้าท่ีจดัหาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบให้แก่

หุ้นส่วนทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัดว้ย เราเช่ือวา่เราจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูถื้อผลประโยชน์ร่วมจากหลากหลายกลุ่มมากข้ึน และเราจะมีส่วนในการ

สร้างสงัคมท่ีย ัง่ยนื การอยูร่่วมกนั และกา้วหนา้ไปดว้ยกนัให้เป็นจริงข้ึนมาได ้

 

เน่ืองดว้ยแนวคิดดงักล่าว หุ้นส่วนทางธุรกิจจึงไดรั้บการร้องขอให้พฒันาระบบท่ีท าให้แน่ใจว่าท่ีบริษทัของท่าน รวมถึงผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายของบริษทั

ท่านไดป้ฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 

เราจึงใคร่ขอความร่วมมือเพ่ิมเติมจากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราดว้ยความจริงใจมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

ริวอิจิ อิซากะ  

บริษทั SEVEN&i HLDGS. จ ากดั  

ประธานและผูแ้ทนกรรมการบริษทั  
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II.  แนวทางปฏบิัตขิองหุ้นส่วนทางธุรกจิของกลุ่มบริษัท SEVEN&i Group 

กลุ่มบริษทั SEVEN&i Group ตอ้งการร้องขอ ไม่เฉพาะกบัหุ้นส่วนทางธุรกิจเท่านั้น หากรวมถึงผูผ้ลิตท่ีท าหนา้ท่ีจดัหาผลิตภณัฑใ์ห้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจซ่ึง

ผลิตภณัฑน์ั้นไดรั้บการดูแลจดัการโดยกลุ่มบริษทั SEVEN&i Group ให้เขา้ใจ รับทราบโดยทัว่กนั และด าเนินการปฏิบติัให้บรรลุผลตามขอ้ก าหนดต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี  

ธุรกรรมอาจถูกระงบัชัว่คราวหรือสญัญาอาจยติุลงหากมีการตรวจพบการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนแนวทางน้ี 

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1. การปฏิบติัตามทั้งบทบญัญติัและเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาค ตลอดจนกฎขอ้บงัคบัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การก าหนดนโยบาย การสร้างระบบ การด าเนินการฝึกอบรบ และการพฒันาระบบรายงานภายใน และอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษยชน 

ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกีย่วข้องกบักจิกรรมทางธุรกจิของตน  

1. การสร้างสถานท่ีท างานท่ีบุคคลท่ีหลากหลายสามารถแสดงศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. ห้ามมีการใชแ้รงงานเด็ก ซ่ึงเป็นขอ้ห้ามตามขอ้ตกลงขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และกฎหมายทอ้งถ่ินท่ีบงัคบัใช ้

3. ลูกจา้งทุกคนตอ้งท างานของตนดว้ยเจตจ านงเสรีของตนเอง และตอ้งไม่มีแรงงานท่ีถูกบงัคบัขู่เขญ็ ลูกจา้งตอ้งไม่ถูกขอให้ส่งมอบเอกสารท่ีระบุ

ตวัตนหรือจ่ายค่ามดัจ าท่ีเกินจ าเป็นและไม่เหมาะสม 

4. ห้ามการแบ่งแยกอนัมาจากพ้ืนฐานของชาติพนัธุ์ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุความทุพพลภาพ เพศวิถี* อตัลกัษณ์ทางเพศ* สหภาพแรงงานหรือ

กิจกรรมทางการเมือง และความส าเร็จของโอกาสอนัเท่าเทียมในวาระการว่าจ้าง การจ่ายค่าชดเชย การเล่ือนต าแหน่ง การยกเลิกจา้ง การ

ฝึกอบรม การปลดออก หรือการลาออก  

5.  จะตอ้งไม่มีการลงโทษทางกายหรือการล่วงละเมิดทางกาย ทางจิตใจ หรือทางเพศ 

* เพศวิถี: ความโนม้เอียงของรสนิยมทางเพศของมนุษยโ์ดยพ้ืนฐานท่ีว่าดว้ยบุคคลมีความรู้สึกรักหรือความสนใจทาง

เพศต่อเพศใด 

*อตัลกัษณ์ทางเพศ: แนวคิดหรือความรู้สึกของตนวา่แต่ละบุคคลรู้สึกวา่ตนเองเป็นเพศใด 

3. การจ้างงานและส่ิงแวดล้อมในการท างาน 

บุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในกจิกรรมทางธุรกจิต้องได้รับการว่าจ้างท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม ทั้งด้านสุขอนามัย การใช้งาน และมีความ

เป็นมิตรต่อลูกจ้าง โดยค านึงถึงเร่ืองความปลอดภยัและสุขภาพ 

1. ในการวา่จา้ง สญัญาวา่จา้งท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตอ้งไดรั้บการตกลงยนิยอมจากลูกจา้งซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ิน 

2. ชั่วโมงการท างานจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในท้องถ่ิน ลูกจา้งตอ้งมีช่วงหยุดพกัระหว่างการท างานและวนัหยุดท่ีเหมาะสมท่ี

ก าหนดให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นทอ้งถ่ิน 

3. ลูกจา้งตอ้งไดรั้บค่าจา้งขั้นต ่าหรือมากกว่าตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในทอ้งถ่ิน และลูกจา้งตอ้งได้รับค่าชดเชยหรือมากกว่าอตัราท่ีก าหนดตาม

กฎหมายเม่ือมีการท างานล่วงเวลา 

4. ตอ้งไม่บงัคบัใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลาหากลูกจา้งไม่ยนิยอม 

5. ตอ้งไม่มีการใชแ้รงงานลูกจา้งอายนุอ้ยในเวลากลางคืน และ/หรือในสภาพการท างานท่ีอนัตราย 
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6. ตอ้งมีการรับรองว่าอาคารท่ีท างานมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรับประกนัความปลอดภยัของลูกจา้ง และไดรั้บใบอนุญาตและการอนุมติัภายใต้

มาตรฐานอาคารในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบั และอาคารเหล่านั้นไดรั้บการตรวจตราอยา่งเหมาะสมและผ่านการตรวจสอบ

แลว้ 

7. ตอ้งมีทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีภยั และป้ายบอกทางในสถานท่ีท างาน โดยจะตอ้งมีการตรวจตราตามก าหนดเวลาและมีการฝึกอบรมการ

อพยพหนีภยั 

8. ตอ้งมีการจดัหาห้องสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะและน ้าด่ืมให้แก่ลูกจา้ง และตอ้งไม่จ  ากดัการใชส้อยในระหวา่งเวลาท างาน 

9. ตอ้งมีการจดัหาส่ิงจ าเป็นต่องานของลูกจา้งให้แก่ลูกจา้ง รวมถึงอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล การแสดงขอ้มูลและการฝึกอบรม 

10. ถา้มีการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นท่ีพกัแก่ลูกจา้ง ตอ้งมีการจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยัท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะดว้ย 

11. ตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการลูกจา้งและตอ้งจดัท าแผนสวสัดิการลูกจา้งท่ีท าให้ลูกจา้งสามารถท างานไดโ้ดยไม่เกิดความ

กงัวลเกินจ าเป็น 

12. ตอ้งพฒันาความสัมพนัธ์ของการจดัการแรงงานให้ดีโดยผ่านการสนทนาท่ีจริงใจและการอภิปรายกบัลูกจา้งหรือตวัแทนของลูกจา้ง ตอ้งเคารพ

สิทธิของลูกจา้งในแง่ของอิสรภาพของการมีสมาคม  

4. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโลก 

ธุรกจิจะต้องด าเนินการโดยตระหนักถึงส่ิงแวดล้อมของโลกในทุกแง่มุม เช่น ในการจัดหาวตัถุดิบ การผลติ และการจ าหน่ายสินค้าและบริการในลกัษณะที่มี

ส่วนช่วยพฒันาสังคมที่ยัง่ยนื 

1. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการบงัคบัใช ้ 

2. ตอ้งไม่ใช้สารเคมีท่ีเป็นขอ้ห้ามโดยขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างประเทศหรือตวับทกฎหมายทอ้งถ่ิน หรือของกลุ่มบริษทั SEVEN&i Group  การ

จดัการของเสีย ขยะ การปล่อยควนัพิษ และน ้าทิ้งตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกนัมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

3. การบรรลุถึงความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของผลกระทบท่ีธุรกิจมีต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. ตอ้งประหยดัพลงังานอนัเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะบรรเทาสภาวะโลกร้อน และตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5. วตัถุดิบตอ้งถูกจดัหาในรูปแบบท่ีย ัง่ยนืเพ่ือป้องกนัการใชท้รัพยากรจนหมดและตอ้งตระหนกัถึงส่ิงแวดลอ้มในการผลิตดว้ยเช่นกนั 

6. ตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพ และตอ้งพิทกัษรั์กษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. ความสัมพนัธ์กบัชุมชนในระดับท้องถิ่นและในระดบันานาชาติ 

ความเคารพต่อวฒันธรรมและจารีตประเพณ ีและอืน่ๆ ของประเทศและภูมิภาคที่มีการด าเนินธุรกจิ และการร่วมมือในการพฒันาสังคมที่ยัง่ยนื 

1. มีความเขา้ใจประเด็นทางสังคมท่ีหลากหลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ินและนานาชาติผ่านการสนทนา และการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา

ดงักล่าว การท างานร่วมกนั การร่วมมือและธุรกิจ และส่ิงอ่ืนๆ  

2. ห้ามมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มองค์กรอาชญากรรม สมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม กลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มองค์กร

อาชญากรรม บริษทัท่ีไดเ้งินมาโดยผิดกฎหมาย (sokaiya), กลุ่มท่ีมีส่วนในการกระท าท่ีถือเป็นอาชญากรรมภายใตข้อ้อา้งของการรณรงค์ทาง

สงัคมหรือกิจกรรมทางการเมือง และกลุ่มอาชญากรรมท่ีเช่ียวชาญดา้นอาชญากรรมทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยเฉพาะ หรือกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีพฤติกรรม

ต่อตา้นสงัคม 

6. การจัดการสารสนเทศ 

การดูแลรักษาข้อมูลที่ได้มาในระหว่างการด าเนินธุรกจิที่เหมาะสม 

1. เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลหรือการโจรกรรมขอ้มูล ตอ้งมีการควบคุมท่ีเขม้งวดในเร่ืองของขอ้มูลและขอ้มูลส่วนตวัท่ีไดม้าในระหว่างการ

ด าเนินธุรกิจ 
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2. ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งถูกใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวแ้ลว้เท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งไม่มีการน าไปใช้ในธุรกิจอ่ืนหรือเพ่ือ

วตัถุประสงคส่์วนตวั หรือโดยฝ่ายอ่ืนๆ 

7. การรับรองความปลอดภยัของผลติภณัฑ์  

เพือ่ส่งมอบสินค้าที่ปลอดภยัและเช่ือถือได้แก่ผู้บริโภค ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพอนัเกีย่วกับบริษทัส่วนด าเนินงานของกลุ่มบริษทั SEVEN&i 

Group และข้อก าหนดที่อธิบายไว้ด้านล่างดงันี ้ 

1. ปฏิบติัตามมาตรฐานทางกฎหมายท่ีบญัญติัไวท้ั้งในประเทศท่ีผลิตและประเทศท่ีจ าหน่าย  

2. เปิดเผยขอ้มูลจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการดว้ยรูปแบบท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรงและทนัต่อเวลา 

3. ดว้ยความตระหนกัเก่ียวกบัการเสียประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บัลูกคา้ของเรา (ผูบ้ริโภค) จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยรูปแบบท่ีฉบัไวและ

เท่ียงตรง เพ่ือท่ีจะก าจดัสาเหตุหรือเพ่ือป้องกนัการเสียผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการท่ีจะป้องกนัการเสียประโยชน์ท่ี

ขยายไปในวงกวา้งโดยให้ถือเป็นเร่ืองส าคญัสูงสุด 

4. การด าเนินกิจกรรมจดัหาจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อชุมชนทอ้งถ่ินในการใชว้ตัถุดิบท่ีอาจกระตุน้ให้เกิดประเด็นทางสงัคม เช่น ประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามมาตรการในการหลีกเล่ียงการใช้วตัถุดิบดงักล่าวในกรณีท่ีมีขอ้กงัวลอนัเน่ือง

ดว้ยเหตุนั้น 

8. แนวทางด าเนินธุรกจิที่ยุติธรรม 

ธุรกรรมต้องด าเนินไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และด้วยวธีิการที่ถูกต้องภายใต้การแข่งขันที่เสรี รวมไปถึงต้องรักษาความสัมพนัธ์ที่ดแีละเหมาะสมกบัองค์กร

ทางการเมืองหรือตัวแทนรัฐบาล 

1. ตอ้งเคารพการแข่งขนัท่ีเสรีและยติุธรรม และกฎหมายขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัต่อตา้นการผกูขาดสินคา้ และตอ้งปฏิบติัตามกฎ

ภายในประเทศ 

2. ตอ้งด าเนินธุรกรรมตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ซ่ึงด าเนินการตามแนวทางธุรกิจท่ีเช่ือถือได้และตอ้งไม่รับเงินหรือผลประโยชน์

ส่วนตวัใดๆ 

3. หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศและตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัองค์กรทางการเมืองและ

ตวัแทนของรัฐบาลให้ดีและเหมาะสมเม่ือตอ้งร่วมสนบัสนุนทางการเมือง มอบของขวญั ความบนัเทิง หรือผลประโยชน์ทางการเงินแก่เจา้หน้าท่ี

รัฐบาลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงมีสถานะเสมือนท่ีกล่าวมา 

9. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1. ปกป้องสิทธิในการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงถือโดยหรือเป็นของบริษทั รวมถึงการป้องกนัการละเมิดสิทธิโดยบุคคลท่ีสาม 

2. จะตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิใดๆ เช่น การได้มาหรือการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีไม่ได้รับอนุญาต เช่น สิทธิบตัรของ

บุคคลท่ีสาม ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์ งานออกแบบ เคร่ืองหมายการคา้ และความลบัทางการคา้ การใชซ้อฟตแ์วร์และการท าส าเนาหนงัสือโดย

ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต เป็นตน้ 

10. การจัดการธุรกรรมการส่งออกและน าเข้า 

1. เช่ือฟังและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและน าเขา้ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ และอ่ืนๆ 

2. ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัประเทศและภูมิภาค องคก์ร หรือบุคคลใดๆ ท่ีถูกคว  ่าบาตรทางเศรษฐกิจหรือทางการคา้เก่ียวกบัการจดัหาเงินทุนและ

สินคา้ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ หรือค่าจา้งส าหรับแรงงาน 
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11. พฒันาการสู่ห่วงโซ่อุปทาน 

หุ้นส่วนทางธุรกิจของเราตอ้งมุ่งมัน่พยายามท าให้ผูผ้ลิตของหุ้นส่วนทางธุรกิจเขา้ใจและด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางน้ีและตอ้งรับผิดชอบในการ

ติดตามผลและปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามความจ าเป็นเป็นระยะๆ 

12. การตรวจติดตาม 

การร่วมมือในการน าแนวทางนีไ้ปปฏิบัติจริง 

1. หากมีการร้องขอ จะตอ้งให้ความร่วมมือกนัในแผนงานการตรวจติดตามท่ีออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามแนวทางน้ี  

2. จดัเตรียมและดูแลเก่ียวกบัเอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานและบนัทึกการปฏิบติังานซ่ึงแสดงถึงการปฏิบติัตามแนวทางน้ีอยา่งเหมาะสม เน่ืองจากหาก

มีการร้องขอ จะตอ้งมีการเปิดเผยเอกสารดงักล่าว 

3. ตอ้งด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามแนวทางน้ีเม่ือถูกพบวา่มีกรณีดงักล่าวเกิดข้ึน 

III. การปฏบิัตต่ิอแนวทาง 

หากมีหลกัฐานยนืยนัการกระท าท่ีฝ่าฝืนแนวทางน้ี อาจจะท าให้มีผลระงบัการด าเนินธุรกิจชัว่คราวหรือการยติุสญัญา 

กลุ่มบริษทั SEVEN&i Group ตั้งเป้าท่ีจะปรับปรุงคุณค่าของบริษทัของทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจและกลุ่มบริษทั SEVEN&i Group ให้ดีข้ึน โดยผา่นความเขา้ใจ

ในวตัถุประสงคแ์ละการน าแนวทางไปปฏิบติั และดว้ยเหตุน้ีเราจึงซาบซ้ึงในความเขา้ใจและความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งยิ่ง   

 

ก าหนดข้ึนในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 

ปรับปรุงแกไ้ขในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
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