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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
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สารจากประธานกลุมไทยรุงเร�อง

 เรา “กลุมไทยรุงเร�อง” เชื่อมั่นวา การดำเนินธุรกิจไมวาจะธุรกิจใดก็ตาม “ความซื่อสัตยสุจร�ต” และ “การ

ยึดมั่นรักษาคำพ�ด” คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ และเปนรากฐานที่แข็งแกรงของความยั่งยืน ที่จะพาองคกร

ดำรงอยูอยางมั่นคงและผานทุกว�กฤตการณไปได กลุมไทยรุงเร�องไดยึดถือแนวทางของความซื่อสัตยสุจร�ตและ

การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมที่ทำมาตั้งแตเร�่มตนเปนแนวปฏิบัติสำคัญขององคกรตอไป

 การดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจร�ตที่ผานมา ทำใหกลุมไทยรุงเร�องเขมแข็ง เติบโต และ

ยืนหยัด คูกับสังคมไทยมาหลายทศวรรษ สวนหนึ ่งก็มาจากการรวมมือรวมใจกันของบุคลากรทุกทาน 

เรา “กลุมไทยรุงเร�อง” จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรอยางไมหยุดนิ�ง เพ�่อสรางสรรคคานิยมและวัฒนธรรมดีๆ

ในองคกร โดยไดรวบรวมหลักปฏิบัติที่ดีงามไวใน “นโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชัน” นี้ โดยหวังวา

บุคลากรทุกทานในกลุมไทยรุงเร�องจะรับทราบและทำความเขาใจ ตลอดจนยึดถือเปนแกนของแนวทางปฏิบัติของ

องคกรไมวาจะกับบุคลากรภายในองคกรดวยกันและกับคูคาขององคกร

 กลุมไทยรุงเร�องตองขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันสรางองคกรแหงนี้ใหยืนหยัดอยางมั่นคงและดำรง

ไวซึ่งวัฒนธรรมที่ดีเสมอมา และหวังเปนอยางยิ�งวาทุกทานจะรวมสรางองคกรที่มั่นคงและรุงเร�องอยางยึดมั่นใน

จร�ยธรรมอยางยั่งยืนตลอดไป

สุวัฒน อัษฎาธร

ประธานกลุมไทยรุงเร�อง



“กลุมไทยรุงเร�อง” เชื่อมั่นวา 

การดำเนินธุรกิจไมวาจะธุรกิจใดก็ตาม 

“ความซื่อสัตยสุจร�ต” และ “การยึดมั่นรักษาคำพ�ด” 

คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ 

และเปนรากฐานที่แข็งแกรงของความยั่งยืน 

ที่จะพาองคกรดำรงอยูอยางมั่นคงและผานทุกว�กฤตการณไปได ้ 



นิยามและความหมาย

*บร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง ประกอบไปดวย บร�ษัท น้ำตาลสระบุร� จำกัด บร�ษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บร�ษัท ไทยรุงเร�องพลังงาน จำกัด 

บร�ษัท ไทยรุงเร�องแมนูแฟคเจอรร�่ง จำกัด บร�ษัท รวมกำลาภพาวเวอร จำกัด บร�ษัท รวมกำลาภเอ็กซพอรต จำกัด บร�ษัท รวมกำลาภเทรดดิ�ง จำกัด บร�ษัท 108 ลิสซิ�ง จำกัด 

บร�ษัท ออแกนิคกร�น จำกัด …

กลุมไทยรุงเร�อง

หมายถึง บร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง

กรรมการบร�ษัท

หมายถึง กรรมการของบร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง

พนักงาน

หมายถึง ผูบร�หารและพนักงานของบร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง

บุคลากรกลุมไทยรุงเร�อง

หมายถึง กรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของบร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง

ลูกคา

หมายถึง ผูซื้อสินคาและบร�การของบร�ษัทในเคร�อกลุมไทยรุงเร�อง



การทุจร�ตและคอรรัปชัน 

หมายถึง การทุจร�ตและคอรรัปชัน หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ หร�อการใชอำนาจในตำแหนง

หนาที่ หร�อ การละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพ�่อใหไดมาซึ่งความไดเปร�ยบทางการแขงขัน หร�อเปนการแสวงหาผล

ประโยชนที่ไมเหมาะสมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน รวมถึงหนวยงาน กลุมบุคคล

หร�อบุคคลอื่นใด โดยการเสนอ การใหคำมั่น การเร�ยกรอง การขอ การรับ การให หร�อการกระทำใดๆ ที่เปน

การเอ้ือประโยชน เพ�อ่ใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน เง�น ของขวัญ บร�การ หร�อประโยชนอ่ืนใด โดยมิชอบตอองคกร ตนเอง 

พวกพองหร�อผูอ่ืน ท้ังทางตรงและทางออม รวมถึงการกระทำใดๆ ท่ีขัดหร�อแยงตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 

ขอบังคับ หร�อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นิยามและความหมาย



ขอบเขตนโนบาย

หามกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานของกลุมฯ ดำเนินการหร�อยอมรับการทุจร�ตและคอรรัปชันในทุกรูปแบบ

ท้ังทางตรงหร�อทางออม โดยครอบคลุมทุกกลุมธุรกิจในทุกประเทศ สายงาน และหนวยงาน รวมถึงทุกกระบวนการ

ทำงาน และการบร�หารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การอบรม การประเมินผลงาน การให

ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหนง  และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชันนี้อยาง

สม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการเพ�อ่ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย 

NO

CORRUPTION



นโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชัน

Anti-Corruption and Corruption Policy

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดมั ่นในการดำเนินธุรกิจบนพ�้นฐานของความซื่อสัตย มีคุณธรรม โปรงใส  

รวมถึงความรับผ�ดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดวยความมุงมั่น

ดังกลาว กลุมฯมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพ�่อปองกันการทุจร�ต

และคอรรัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ กลุมไทยรุงเร�องจึงไดจัดทำ “นโยบายตอตานการทุจร�ตและ

คอรรัปชัน” เปนลายลักษณอักษรข�้น เพ�่อเปน หลักยึดใหกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และพนักงานปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด อันจะนำไปสูการดำเนินธุรกิจ อยางมั่นคง และยั่งยืน

1. กรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร พนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชันโดย

 ตองไมเขาไปเก่ียวของกับเร�อ่งทุจร�ตและคอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรงหร�อทางออม

2. พนักงานของกลุมฯ ไมพ�งละเลยหร�อเพ�กเฉย เม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเขาขายทุจร�ตและคอรรัปชันท่ีเก่ียวของ

 กับกลุมฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หร�อบุคคลที่รับผ�ดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

 ขอเท็จจร�งตางๆ หากมีขอสงสัยหร�อขอซักถาม ใหปร�กษากับผูบังคับบัญชา หร�อบุคคลท่ีกำหนดใหทำหนาท่ี

 รับผ�ดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว

3. กลุมฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหร�อแจงเร�่องทุจร�ตและคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับ

 กลุมฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเร�ยน หร�อผูท่ีใหความรวมมือในการรายงานการทุจร�ตและคอรรัปชัน 

แนวทางการปฏิบัติ

1 นโยบายตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชันกลุมไทยรุงเร�อง



4. ผูที่กระทำการทุจร�ตและคอรรัปชัน เปนการกระทำผ�ดจรรยาบรรณกลุมฯ ซึ่งจะตองไดรับการพ�จารณา

 ทางว�นัยตามระเบียบที่กลุมฯกำหนดไว นอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผ�ด

 กฎหมาย

5. กลุมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรูและทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติ

 หนาที่ที่เกี่ยวของกับกลุมฯ หร�ออาจเกิดผลกระทบตอกลุมฯ ในเร�่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

 ตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชันน้ี

6. กลุมฯ มุงม่ันท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดม่ันวาการทุจร�ตและคอรรัปชันเปนสิ�งท่ียอมรับไมได

      ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน 

2นโยบานตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชันกลุมไทยรุงเร�อง





กลุมไทยรุงเร�อง

Thai Roong Ruang Group



กลุมไทยรุงเร�อง

Thai Roong Ruang Group


