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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 “นโยบายสิทธิมนุษยชน” นี้ โดยหวังวาบุคลากรทุกทานใน

กลุมไทยรุงเร�องจะรับทราบและทำความเขาใจ ตลอดจนยึดถือเปนแกนของแนวทางปฏิบัติขององคกรไมวาจะกับ

บุคลากรภายในองคกรดวยกันและกับคูคาขององคกร

 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



สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

หมายถึง สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษยทุกคนโดยไมคำนึงถึงความแตกตางทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ 

ประเทศตนกำเนิด เผาพันธุ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผ�วการศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

หร�อเร�่องอื่นใดตามกฎหมายของแตละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แตละประเทศมีพันธกรณีจะตองปฏิบัติ 

สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการดำรงชีว�ตและเสร�ภาพ การพนจากการเปนทาสและการทรมาน การมีอิสระใน

การแสดงความคิดเห็นและรวมกลุมกัน สิทธิในการทำงาน การศึกษา และอื่นๆ มนุษยทุกคนมีสิทธิตางๆ เหลานี้

โดยเทาเทียมไมถูกเลือกปฏิบัติ

นิยามและความหมาย



นโยบายสิทธิมนุษยชน

Human Rights Policy

กลุมไทยรุงเร�อง มีอุดมการณในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และไดปฏิบัติตามกฎหมาย และหลัก

สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเน่ืองและเครงครัด สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ (United Nations 

Global Compact: UNGC) หลักการชี้แนะเร�่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแหงสหประชาชาติ (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP)  และหลักปฏิญญาวาดวย

สิทธิข้ันพ�น้ฐานในการทำงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (The International Labor Organization’s 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work : ILO)
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ขอบเขตนโนบาย

คณะกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานบร�ษัททุกระดับ ตองตระหนักถึงความสำคัญและเคารพตอสิทธิมนุษยชนใน

ทุกดานของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแตละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แตละ

ประเทศมีพันธกรณีท่ีตองปฏิบัติ เพ�อ่ใหม่ันใจวาการดำเนินธุรกิจ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม

ทางธุรกิจท้ังภายในกลุมฯ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายตลอดท้ังหวงโซคุณคา (Value Chain) และสนับสนุน

ใหคูคาและผูรวมธุรกิจ มีสวนรวมในการดำเนินธุรกิจโดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน และนำหลักการเร�อ่งสิทธิมนุษยชน 

ตามนโยบายนี้ไปปรับใช โดยไดกำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1. ใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติตอกันอยาง

 เทาเทียมโดยไมแบงแยกความแตกตางทางรางกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ ประเทศตนกำเนิด เผาพันธุ ศาสนา 

 เพศ ภาษา อายุ สีผ�ว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หร�อสถานะอ่ืนใดตอผูมีสวนได

 สวนเสียทุกฝาย ในทุกพ�น้ท่ีท่ีบร�ษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจ 

2. ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เพ�่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนิน

 ธุรกิจ สอดสองดูแลเร�่องการเคารพสิทธิมนุษยชน

3. ระบุ และประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบทางดานสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจอยางรอบดานและ

 สม่ำเสมอ พรอมกำหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดการอยางเหมาะสม เม่ือมีเหตุสุดว�สัยเกิดข�น้

 ตองพ�จารณาความรับผ�ดชอบโดยเร็ว รวมถึงจัดใหมีกระบวนการเยียวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมี

 ประสิทธิผลตามหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค 
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4. ส่ือสาร เผยแพร ใหความรู ความความเขาใจ กำหนดแนวทาง และใหการสนับสนุนอ่ืนใด แกคูธุรกิจในหวงโซ

 คุณคาของธุรกิจ(Business Partner in Business Value Chain) ผูสงมอบสินคาและบร�การ (Supplier)

 ผูรับเหมา (Contractor) ตลอดจนผูรวมธุรกิจ (Joint Venture) เพ�่อใหมีสวนรวมในการดำเนินธุรกิจ

 อยางมีคุณธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

5. สอดสองดูแลเร�่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไมละเลย เพ�กเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เปนการละเมิด

 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับกลุมฯ โดยตองรายงานตอผูบังคับบัญชาหร�อบุคคลที่รับผ�ดชอบทราบ

 และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจร�งตางๆ หากมีขอสงสัยหร�อขอซักถามใหปร�กษากับผูบังคับ

 บัญชา หร�อบุคคลที่รับผ�ดชอบผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
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