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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 “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” นี้ โดยหวังวาบุคลากรทุกทานใน

กลุมไทยรุงเร�องจะรับทราบและทำความเขาใจ ตลอดจนยึดถือเปนแกนของแนวทางปฏิบัติขององคกรไมวาจะกับ

บุคลากรภายในองคกรดวยกันและกับคูคาขององคกร

 กลุมไทยรุงเร�องตองขอขอบคุณบุคลากรทุกทานท่ีรวมกันสรางองคกรแหงน้ีใหยืนหยัดอยางม่ันคงและดำรงไว

ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีเสมอมา และหวังเปนอยางยิ�งวาทุกทานจะรวมสรางองคกรที่มั่นคงและรุงเร�องอยางยึดมั่นใน

จร�ยธรรมอยางยั่งยืนตลอดไป

สุวัฒน อัษฎาธร

ประธานกลุมไทยรุงเร�อง



“กลุมไทยรุงเร�อง” เชื่อมั่นวา 

การดำเนินธุรกิจไมวาจะธุรกิจใดก็ตาม 

“ความซื่อสัตยสุจร�ต” และ “การยึดมั่นรักษาคำพ�ด” 

คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ 

และเปนรากฐานที่แข็งแกรงของความยั่งยืน 

ที่จะพาองคกรดำรงอยูอยางมั่นคงและผานทุกว�กฤตการณไปได ้ 



นิยามและความหมาย

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

*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 …
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หลักการดำเนินธุรกิจ

Business Principles1.

กลุมไทยรุ งเร�อง มีเจตนารมณและมุงมั ่นที ่จะดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 

โดยยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจร�ต การรักษาคำพ�ด และความรับผ�ดชอบ ตอผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง

ทางการคา เจาหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม และ สิ�งแวดลอม เปนสำคัญ 

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมไทยรุงเร�อง จึงเปนการประมวลแนวปฏิบัติที ่ดีในเร� ่องตางๆ เพ�่อเปนกรอบแนว

ทางปฏิบัติ โดยกลุมไทยรุงเร�องคาดหวังใหบุคลากรทุกทานของกลุมไทยรุงเร�องใหความสำคัญ ทำความเขาใจ และ

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด หากพบวามีการละเมิดตอหลักการที่กำหนดข�้น และผลการสอบสวน

อยางเปนธรรมแลวปรากฏวาเปนจร�ง พนักงานจะไดรับการพ�จารณาลงโทษทางว�นัยตามขอกำหนดของบร�ษัท 

และ/หร�อโทษตามกฎหมาย

QUALITY

SINCERE

SUSTAINABLE

2จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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ว�สัยทัศนของกลุมไทยรุงเร�อง

TRR Group’s vision

“เรามุงมั่นเพ�่อเปนบร�ษัทชั้นนำระดับโลก ในการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากออยอยางครบวงจร

ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน 

บร�หารงานโดยยึดหลักของคุณธรรม 

ความซื่อสัตย คุณภาพและความยั่งยืน 

โดยคำนึงถึงความรับผ�ดชอบตอสังคมและเปนมิตรตอสิ�งแวดลอม 

เพ�่อสงตอความสุข รอยยิ�ม สูสังคม จากรุนสูรุน”

1.1

ว�สัยทัศน

3 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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ใสใจในคุณภาพ

เรามุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

ใหความสำคัญในเร�่องของความสะอาดของสินคาและใชเคร�่องจักรที่มีคุณภาพ

ดำเนินการดวยความซื่อสัตย

ยึดหลักการบร�หารงานอยางมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม 

มีความซื่อสัตยและยึดมั่นในการรักษาคำพ�ด เพราะความซื่อสัตยและความจร�งใจ 

คือ หัวใจในการทำงานของเรา

คำนึงถึงผลประโยชนที่มีรวมกัน

เพ�่อความเจร�ญรุงเร�องที่ยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตอยางยั่งยืน

ในทุกภาคสวน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอม โดยเร�่มจากการปลูกจิตสำนึก

ที่ดีจากภายในองคกร สูชาวไรออย ชุมชน ผูบร�โภคและสังคม

พันธกิจของกลุมไทยรุงเร�อง

TRR Group’s mission1.2

พันธกิจ

4จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



คานิยมองคกรของกลุมไทยรุงเร�อง

TRR Group’s core value

F
FAST

ดำเนินงานดวยความรวดเร็ว

I
INSPIRATION 

ขับเคลื่อนดวยแรงบันดาลใจ

R
RESPONSIBILITY 

รับผ�ดชอบตอองคกรและสังคมอยางยั่งยืน

S
SINCERE & STABILITY 

ซื่อสัตย จร�งใจ และมั่นคง

T
TRUST 

นาเชื่อถือ

1.3

5 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



GREEN

(สีเข�ยว)

EFFICIENCY

(ประสิทธิภาพ)

TECHNOLOGY

(เทคโนโลยี)

SUSTAINABLE

(ความยั่งยืน)

วัฒนธรรมของกลุมไทยรุงเร�อง

TRR Group’s culture1.4

G

Green

Efficiency
ความเปนธรรมชาติ

การมุงเนนที่เปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Technology
E

T
การนำเทคโนโลยีตางๆมาใช

อยางเหมาะสมและคุมคา Sustainable

S
ความยั่งยืนเปนหัวใจหลัก

ของการพัฒนา

6จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจร�ยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ของกลุมไทยรุงเร�อง

Principles and Corporate Governance, Ethical Standards and 

Business Ethics of TRR Group

1.5

เพ� ่อใหการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของกลุมไทยรุงเร�อง เปนไปดวยความเร�ยบรอย โปรงใส และ

ตรวจสอบได อันจะสงผลใหการดำเนินธุรกิจของกลุมบร�ษัทฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงยึดมั ่นใน

ว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมขององคกร จากผูกอตั้ง สืบทอดตอกันมา และถือเปนหนาที่

และความรับผ�ดชอบของบุคลากรทุกคนในกลุมฯที่จะตองรับทราบ ศึกษา และทำความเขาใจอยางถี่ถวน

ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยยืดถือเปนแนวทางปฏิบัติพ�้นฐานที่สำคัญของการดำเนินงาน และตอง

กระทำอยางตอเนื่องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

อนึ ่ง จรรยาบรรณธุรกิจของกลุมฯ  เปนการประมวลแนวปฏิบัติที ่ดีในเร� ่องตางๆที ่กำหนดขอบเขต

การประพฤติปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน ภายใตกรอบจร�ยธรรมคุณธรรมและความซื่อสัตย บุคลากรกลุมฯ

ตองรับทราบ และศึกษาทำความเขาใจหลักการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่กำหนดไวในจรรยาบรรณ รวมถึง

ระเบียบ หร�อขอบังคับอื่นๆ อยางถี่ถวน โดยเฉพาะเร�่องที่มีความเกี่ยวของกับหนาที่ความรับผ�ดชอบของตน 

ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลรับผ�ดชอบและใหคำแนะนำแกผูใตบังคับบัญชา

ของตน เพ�่อใหรับทราบ เขาใจ และสงเสร�มใหมีการปฏิบัติตาม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หากผู ใด

มีการกระทำที่ฝาฝนหร�อไมปฏิบัติตาม ไมสามารถอางไดวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดข�้นนี้ และจะตอง

ถูกดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางว�นัยตามระเบียบของกลุมบร�ษัทฯ หร�ออาจถูกดำเนินคดีตาม

กฎหมายในกรณีที่การกระทำนั้นผ�ดกฎหมาย

7 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ และ

การเคารพวัฒนธรรมที่แตกตาง



การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

ที่เกี่ยวของ และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกตาง

Regulatory compliance and cultural diversity policy 

2.

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญกับการเคารพวัฒนธรรมท่ีแตกตาง และปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

และระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศท่ีกลุมบร�ษัทน้ำตาลไทยรุงเร�องเขาไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของ

กลุมไทยรุงเร�อง จึงตองเคารพกฎหมาย ไมฝาฝน และประพฤติปฏิบัติหนาที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี

1. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และขอบังคับที่ออกโดยกลุมไทยรุงเร�อง 

2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ขอกำหนดและกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที ่เกี ่ยวของและบังคับใชกับ

 กลุมไทยรุงเร�อง

3. ทบทวนความสอดคลองของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ และใหความรวมมือ 

 สงเสร�ม สนับสนุน รวมถึงดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางสม่ำเสมอ

4. ศึกษา ทำความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของประเทศที่เขาไปลงทุน ดำเนินธุรกิจ 

 ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม จาร�ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ�นนั้นๆ หากพบวา 

 กฎระเบียบ ขอบังคับ หร�อขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ

 ทองถิ�นนั้นแตกตางจากการประพฤติปฏิบัติของกลุมไทยรุงเร�อง ใหปร�กษาหนวยงานที่ เกี่ยวของกอน

 ดำเนินการใดๆ

แนวปฏิบัติที่ดี

9 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การตอตาน

การทุจร�ตและคอรรัปชัน



การตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชัน

Anti-Corruption Policy3.

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจร�ต โปรงใส และเปนธรรม เราจะปฏิบัติกับ

พนักงานและคูคาของเราอยางเปนธรรม เทาเทียม เราจะกำกับดูแลกิจการอยางมีจร�ยธรรมและมีจรรยาบรรณ 

เพ�่อความมั่นคงและยั่งยืนของการทำธุรกิจ

1. ตองไมกระทำการใดๆ อันแสดงเจตนาที่แสดงถึงการทุจร�ต คอรรัปชันในทุกรูปแบบ ไมวาในทางตรงหร�อ

 ทางออม

2. บุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องจะตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจร�ต คอรรัปชัน และจรรยาบรรณ

 ของกลุมไทยรุงเร�องอยางเครงครัด

3. บุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องจะตองไมละเลยหร�อเพ�กเฉย หากเห็นการกระทำผ�ด หร�อพบเห็นการกระทำที่

 สอเจตนาทุจร�ต โดยจะตองแจงตอผูบังคับบัญชาหร�อหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. หากพบเจอการกระทำทุจร�ต คอรรัปชัน หร�อผ�ดกฎหมาย กลุมไทยรุงเร�องจะปฏิบัติตอผูถูกสอบสวน

 อยางเปนธรรมและเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. กลุมไทยรุงเร�องจะสรางคานิยมและจิตสำนึกของความซื่อสัตยสุจร�ต และตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชัน 

แนวปฏิบัติที่ดี

NO

CORRUPTION

11 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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44

การมีสวนไดสวนเสียและ

ความขัดแยง

ทางผลประโยชน



การมีสวนไดสวนเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน

Conflict of Interest Policy4.

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด

ของกลุมไทยรุงเร�องและผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม ซึ่งบุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องตองยึดถือเปนหนาที่

ความรับผ�ดชอบที่ตองทราบและไมใชโอกาสในตำแหนงหนาที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางออม ใหเกิด

สถานการณที่เขาขายหร�ออาจนำไปสูการถูกครหาวาแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง เคร�อญาติหร�อ

บุคคลอื่นใด รวมถึงการกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนกับกลุมไทยรุงเร�อง หร�อทำใหกลุมไทยรุงเร�องเสีย

ผลประโยชนในทุกรูปแบบ

1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะทำใหตนมีสวนไดเสียหร�อขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมไทยรุงเร�อง ไมวา

 จะเกิดจากการติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคาของกลุมไทยรุงเร�อง หร�อจากการใชโอกาส หร�อขอมูลท่ี

 ไดรับรูจากการเปนพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตนและการทำธุรกิจที่แขงขันกับกลุมไทยรุงเร�อง หร�อ

 การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุมไทยรุงเร�องซึ่งสงผลกระทบตองานในหนาท่ี

2. ในกรณีที่มีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนจากการปฏิบัติงาน หร�อการเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่อาจ

 กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ผูมีสวนไดสวนเสียนั้นตองละเวนการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงงดเวน

 การเขารวมประชุมและงดออกเสียง เพ�อ่ใหการปฏิบัติงานรวมถึงการพ�จารณาตัดสินเปนไปอยางยุติธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี

13 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



44
3. ระหวางที่ปฏิบัติงานใหกลุมไทยรุงเร�อง หร�อหลังจากพนสภาพการจางงานแลว ตองไมใชและไมเปดเผย

 ขอมูลท่ีถือวาเปนความลับของกลุมไทยรุงเร�องแกผูใดท้ังสิ�น ไมวาจะเปนขอมูลการเง�น ขอมูลการปฏิบัติงาน 

 ขอมูลธุรกิจ แผนงาน หร�อขอมูลอื่นใดที่ไดมาดวยตำแหนงหนาที่และความรับผ�ดชอบ

4. หามจำหนาย จาย โอน เง�นหร�อทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�องใหแกบุคคลใด โดยไมไดรับการอนุมัติจาก

 ผูมีอำนาจ

5. เมื ่อไดรับมอบหมายหร�อถูกรองขอใหชวยเหลือ สนับสนุนหนวยงานภายนอก เชน การบรรยายในที่

 สาธารณะ เปนตน ตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา

6. กรณีที่พบหร�ออาจตองกระทำการใดๆ ที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกลุมไทยรุงเร�องจะตอง

 ดำเนินการเปดเผยขอเท็จจร�ง ปร�กษาหร�อรายงานตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดทราบทันที

 

14จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การใชขอมูลภายในและ

การรักษาขอมูล

อันเปนความลับ
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การใชขอมูลภายในและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ

Insider Information and Confidentiality Policy5.

กลุมไทยรุงเร�อง บุคลากรของกลุมฯตองยึดถือแนวทางการเก็บรักษา ดูแลและจัดการขอมูลใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติ มาตราการหร�อกระบวนการท่ีกลุมบร�ษัทฯกำหนดข�น้ รวมถึงตองสอดคลองกับกฎหมาย เพ�อ่ใหขอมูล

ถูกนำมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองครบถวน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ�งขอมูลท่ีเปน

ความลับ และตองมีความเคารพในสิทธิสวนบุคคล ไมลวงละเมิดขอมูลสวนตัวของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

ดังน้ันจึงถือเปนหนาท่ีของบุคลากรท่ีจะตองดูแลรักษาขอมูลตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย หร�อรับทราบดวย

ตำแหนงเพ�อ่ปองกันการร่ัวไหล การสูญหาย การถูกเผยแพรหร�อถายโอนโดยไมไดรับอนุญาต หร�อเปนการ

กระทำอันละเมิดตอกฎหมาย

1. การใชขอมูล เอกสาร หร�อรายงานของกลุมฯ ตองอยูภายใตหนาท่ีและความรับผ�ดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายเทาน้ัน 

      หากมีการแกไข เปล่ียนแปลง หร�อเผยแพรไมวากรณีใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอำนาจเทาน้ัน 

2. ตองไมใชโอกาสในการเขาถึงขอมูลตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายหร�อดวยตำแหนง เพ�อ่แสวงหาผลประโยชนในทาง

     ท่ีมิชอบท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  

3. เก็บรักษา ดูแลและจัดการเอกสารหร�อขอมูลท่ีไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบ ถูกตอง และครบถวนตาม

     แนวปฏิบัติ มาตราการหร�อกระบวนการท่ีมิตรผลกำหนดข�น้และสอดคลองกับกฎหมาย 

4. ดูแลเอกสารและขอมูลท่ีเปนความลับ โดยกำหนดผูรับผ�ดชอบในแตละระดับและแตละประเภทอยางชัดเจน เชน 

     การเขาถึง การเปล่ียนแปลง หร�อการทำลายขอมูล เปนตน และจัดระบบการจัดเก็บหร�อการเขาถึงขอมูลท่ีปลอดภัย

     สามารถรักษาความลับของขอมูลท่ีรับผ�ดชอบ ไมใหเผยแพรหร�อถูกถายโอนไปยังบุคลากรท่ีไมเก่ียวของ 

5. เคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมลวงละเมิดขอมูลสวนตัวของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีอยูในครอบครอง

 

แนวปฏิบัติที่ดี
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Confidentiality Policy5.1
การรักษาความลับ

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญตอการรักษาความลับของขอมูล โดยจะไมนำขอมูลของกลุมไทยรุงเร�อง

ขอมูลของลูกคา / คูคา หร�อขอมูลสวนบุคคลของผูอื่น ไปเปดเผย หร�อใชเพ�่อแสวงหาประโยชนอยางอื่น 

นอกเหนือไปจากท่ีไดรับอนุญาตจากเจาของหร�อผูมีอำนาจ และการใชขอมูลภายในท่ีเปนขอมูลสำคัญตอง

ดำเนินการใหเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวมและความถูกตองตามที่

กฎหมายกำหนด 

1. ตองรักษาความลับของขอมูลและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยและ / หร�อเปนความลับทางการคา สูตรการ

 ประดิษฐคิดคนตางๆ ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งถือเปนสิทธิของกลุมไทยรุงเร�อง ตอบุคคลภายนอก

 โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนจากตำแหนงหนาท่ีไปแลวอีกเปนเวลา 1 ป ท้ังน้ี ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึง

 กรณีขอมูลความลับที่ตองเปนไปตามเง�่อนไขของสัญญารักษาความลับที่กำหนดใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ

 ตามสัญญาดังกลาวตองปฏิบัติตาม

2. จัดทำ ขอมูลและเอกสารตางๆ ของกลุมไทยรุงเร�อง ตามภาระหนาที่ความรับผ�ดชอบดวยความสุจร�ต 

 รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. หามมิใหปลอมแปลงขอมูล เอกสาร หร�อรายงานของกลุมไทยรุงเร�อง ทั้งนี้ผูฝาฝนจะตองถูกลงโทษทาง

 ว�นัยและ / หร�อกฎหมายแลวแตกรณี

4. ไมใชโอกาสหร�อขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการกลุมไทยรุงเร�อง ผูบร�หารหร�อพนักงาน ในการหาประโยชน

 สวนตนและในการทำธุรกิจที่แขงขันกับกลุมไทยรุงเร�อง หร�อทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

5. ขอมูลลับทางการคาหร�อเอกสารสำคัญของกลุมไทยรุงเร�อง ตองไดรับการเก็บรักษาและปกปดมิใหร่ัวไหล โดย

 กำหนดตามความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลท่ีเปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ หร�อขอมูลลับมาก

6. การใชขอมูลภายในรวมกันในหนวยงานหร�อในกลุมไทยรุงเร�อง ตองอยูในกรอบหนาท่ีและความรับผ�ดชอบ

 ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น

7. เพ�่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา จึงถือเปนหนาที่ของเจาของขอมูล หร�อผู

 ครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน จะตองทราบถึงขั้นตอนว�ธีการรักษาความปลอดภัยของ

 ขอมูลและปฏิบัติตาม รวมถึงผูบังคับบัญชาจะตองกำชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ

 ปลอดภัยโดยเครงครัด

แนวปฏิบัติที่ดี

CONFIDENTIAL

17 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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Providing Information and Expressing Opinions to Third Parties

5.2
การใหขอมูล ขาวสาร และ

การแสดงความคิดเห็นแกบุคคลภายนอก

กลุมไทยรุงเร�อง เชื่อมั่นวาการใหและเปดเผยขอมูลขาวสารของกลุมไทยรุงเร�อง ยึดถือความโปรงใส 

ถูกตอง และตรวจสอบได โดยมั่นใจไดวาเปนขอมูลที่ชัดเจน สอดคลองกับกฎหมาย และเปนไปอยาง

เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนการใหขอมูลทางลายลักษณอักษร วาจา การแถลงขาว หร�อชองทางอื่นใด

1. ประธานเจ าหน าที ่บร �หารและกรรมการผู จ ัดการใหญ  หร�อหน วยงานที ่ ได ร ับมอบหมายของ

 กลุมไทยรุงเร�องจะเปนผูใหความเห็นชอบและเผยแพรขอมูลขาวสารของกลุมไทยรุงเร�องแกบุคคลภายนอก

2. บุคคลผูมีสิทธ์ิใหขอมูลขาวสาร หร�อแสดงความคิดเห็น ตองทำอยางระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

 พรอมทั้งดำเนินการใหแนใจวาผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆไดรับขอมูลอยางเพ�ยงพอและเทาเทียมกัน 

3. ตองไมเปดเผยขอมูลหร�อแสดงความคิดเห็นที่มีหร�ออาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอกลุมไทยรุงเร�อง และ

 ผูที่เกี่ยวของแกบุคคลอื่นใดภายนอกกลุมไทยรุงเร�อง

4. กรณีถูกถามหร�อขอใหเปดเผยขอมูลที่ตนไมมีหนาที่เปดเผยหร�อตอบคำถาม ขอใหปฏิเสธการแสดงความ

 เห็นตางๆ ดวยความสุภาพและแนะนำใหสอบถามจากหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายและรับผ�ดชอบในการเปด

 เผยขอมูลโดยตรงเพ�่อใหการใหขอมูลที่ถูกตอง / ความคิดเห็นถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

 

แนวปฏิบัติที่ดี

18จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



1. ตองรักษาความลับของขอมูลและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยและ / หร�อเปนความลับทางการคา สูตรการ

 ประดิษฐคิดคนตางๆ ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งถือเปนสิทธิของกลุมไทยรุงเร�อง ตอบุคคลภายนอก

 โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนจากตำแหนงหนาท่ีไปแลวอีกเปนเวลา 1 ป ท้ังน้ี ระยะเวลาดังกลาวไมรวมถึง

 กรณีขอมูลความลับที่ตองเปนไปตามเง�่อนไขของสัญญารักษาความลับที่กำหนดใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ

 ตามสัญญาดังกลาวตองปฏิบัติตาม

2. จัดทำ ขอมูลและเอกสารตางๆ ของกลุมไทยรุงเร�อง ตามภาระหนาที่ความรับผ�ดชอบดวยความสุจร�ต 

 รอบคอบ และเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. หามมิใหปลอมแปลงขอมูล เอกสาร หร�อรายงานของกลุมไทยรุงเร�อง ทั้งนี้ผูฝาฝนจะตองถูกลงโทษทาง

 ว�นัยและ / หร�อกฎหมายแลวแตกรณี

4. ไมใชโอกาสหร�อขอมูลท่ีไดจากการเปนกรรมการกลุมไทยรุงเร�อง ผูบร�หารหร�อพนักงาน ในการหาประโยชน

 สวนตนและในการทำธุรกิจที่แขงขันกับกลุมไทยรุงเร�อง หร�อทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

5. ขอมูลลับทางการคาหร�อเอกสารสำคัญของกลุมไทยรุงเร�อง ตองไดรับการเก็บรักษาและปกปดมิใหร่ัวไหล โดย

 กำหนดตามความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลท่ีเปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ หร�อขอมูลลับมาก

6. การใชขอมูลภายในรวมกันในหนวยงานหร�อในกลุมไทยรุงเร�อง ตองอยูในกรอบหนาท่ีและความรับผ�ดชอบ

 ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น

7. เพ�่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปดเผยโดยไมเจตนา จึงถือเปนหนาที่ของเจาของขอมูล หร�อผู

 ครอบครองขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน จะตองทราบถึงขั้นตอนว�ธีการรักษาความปลอดภัยของ

 ขอมูลและปฏิบัติตาม รวมถึงผูบังคับบัญชาจะตองกำชับผูที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความ

 ปลอดภัยโดยเครงครัด

66

การเคารพกฎหมาย 

และหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล
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การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

Obey the Law and Human Rights6.

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญกับการเคารพวัฒนธรรมท่ีแตกตาง พ�งปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 

และระเบียบท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศท่ีกลุมไทยรุงเร�องเขาไปดำเนินธุรกิจ รวมท้ังขอบังคับท่ีเก่ียวของ

และอยูภายใตหลักสิทธิมนุษยชนสากลดวยความเปนธรรม

1. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และขอบังคับที่ออกโดยกลุมฯ รวมทั้งหลักเกณฑ ขอกำหนด และ

 กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของและบังคับใชกับกลุมฯ

2. ทบทวนความสอดคลองของการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของ และใหความรวมมือ 

 สงเสร�ม สนับสนุน รวมถึงดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางสม่ำเสมอ

3. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและขอบังคับท่ีเก่ียวของ ดวยความเปนธรรม และอยูภายใตหลักสิทธิมนุษยชน

 สากลอยางเครงครัด เพ�่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

 ของกลุมไทยรุงเร�อง

4. ศึกษา ทำความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของประเทศที่เขาไปลงทุน ดำเนินธุรกิจ 

 ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม จาร�ตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ�นนั้นๆ หากพบวา 

 กฎระเบียบ ขอบังคับ หร�อขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ

 ทองถิ�นน้ันแตกตางจากการประพฤติปฏิบัติของกลุมฯ ใหปร�กษาหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนดำเนินการใดๆ

แนวปฏิบัติที่ดี

20จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การใชสิทธิ

ทางการเมือง
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การใชสิทธิทางการเมือง

Political Rights7.

1. กลุมไทยรุงเร�องตองเปนกลางทางการเมือง

2. กลุมไทยรุงเร�องไมสนับสนุนใหบุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องแสดงออกทางการเมืองในเวลางาน และ

 ในสถานที่ทำงาน อันจะมีผลตอความสัมพันธตอบุคลากรอื่นๆในการทำงาน หร�อนำมาสูความขัดแยงใน

 องคกร

3. บุคลากรกลุมไทยรุงเร�องสามารถแสดงออกหร�อเขารวมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตนเอง 

 นอกเหนือเวลาและสถานที่ทำงาน และจะตองไมแสดงออกในนามของกลุมไทยรุงเร�อง

4. กลุมไทยรุงเร�องจะไมนำทรัพยากรของกลุมไทยรุงเร�องไปเพ�อ่ใชในการแสดงออกทางการเมืองหร�อสนับสนุน

 กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุมการเมือง หร�อนักการเมือง ไมวาทางตรงหร�อทางออม 

 และไมอนุญาตใหฝายการเมืองเขามาใชทรัพยากรหร�อสถานที่ของกลุมไทยรุงเร�องในการทำกิจกรรม

 ทางการเมือง

แนวปฏิบัติที่ดี

กลุมไทยรุงเร�อง เปนองคกรที่เปนกลางทางการเมือง โดยจะไมแสดงการกระทำที่สนับสนุนหร�อ

ฝกใฝในกลุมการเมืองกลุมใดกลุมหนึ ่ง กลุมทยรุงเร�องสนับสนุนใหบุคลากรของกลุมไทยรุงเร�อง

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข และจะสนับสนุนใหบุคลากรของ

กลุมไทยรุงเร�องใชสิทธิในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย

22จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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88

การรับหร�อใหของขวัญ 

ทรัพยสิน หร�อประโยชนอื่นใด 

และการเลี้ยงรับรอง



77

88

การรับหร�อใหของขวัญ ทรัพยสิน 

หร�อประโยชนอื่นใด และการเลี้ยงรับรอง

Acceptance of Gifts & Entertainment and Other Benefits Policy

8.

กลุมไทยรุงเร�อง ไมสนับสนุนการรับ หร�อการให ของขวัญ ทรัพยสินการเลี้ยงรับรอง การอำนวยความ

สะดวก หร�อผลประโยชนอื่นใด ที่นำไปสูการติดสินบนหร�อกอใหเกิดแรงจ�งใจ อันนำมาซึ่งการตัดสินใจที่

ไมชอบธรรม หร�อกอใหเกิดผลประโยชนที่ขัดกันตอกลุมฯ  เวนแตการรับหร�อการใหตามเทศกาล

ขนบธรรมเนียม หร�อประเพณีของทองถิ�น เพ�่อแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดี ยอมสามารถกระทำไดใน

มูลคาที่เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

1. หลีกเล่ียงการรับ หร�อการให ของขวัญ ทรัพยสิน การเล้ียงรับรอง การอำนวยความสะดวกหร�อผลประโยชน

 อื่นใดตอบุคคลหร�อหนวยงาน ที่เกินกวาการแสดงความสัมพันธตามปกติหร�อมีมูลคาเกินความเหมาะสม

 ตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หร�อประเพณีของทองถิ�น และกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมเปนการรับทรัพยสิน

 อยางผ�ดกฎหมายและตองไมใชสิ�งผ�ดกฎหมาย 

2. พนักงานของกลุมไทยรุงเร�อง ตองไมใหสินบนหร�อผลประโยชนตอบแทนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

 แกพนักงานของกลุมไทยรุงเร�องเอง หร�อบุคคลภายนอก หนวยงานภาครัฐ ไมวาในประเทศ หร�อตางประเทศ

3. หามพนักงานทุกระดับและ / หร�อครอบครัว เร�ยกรองหร�อรับของขวัญ ทรัพยสิน หร�อประโยชนอื่นใด

 จากผูรับเหมา ลูกคา คูคา  ผูรวมทุนหร�อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมไทยรุงเร�องไมวาในกรณีใด 

แนวปฏิบัติที่ดี

24จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



88

99

การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

การบร�หารความเสี่ยง



88

99

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

การบร�หารความเสี่ยง

Internal Audit and Risk Management

9.

กลุมไทยรุงเร�อง มุงมั่นที่จะสรางมูลคาเพ�่มและความมั่นคงใหแกกิจการอยางยั่งยืนโดยสอดคลอง

กับหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ�อ่ใหบรรลุผลสำเร็จดังกลาว จึงกำหนดเปนนโยบายใหระบบการควบคุม

และตรวจสอบภายในของกลุมไทยรุงเร�อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับมาตรฐานสากล

และการบร�หารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพ�่อสามารถบร�หารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญตางๆ 

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมทยรุงเร�อง รวมทั้งมีระบบ

การติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงานอยางสม่ำสมอ และมีการจัดทำรายงานทางบัญชี

และการเง�นที่ถูกตอง ครบถวนนาเชื่อถือ และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

1. คณะกรรมการกลุมไทยรุงเร�อง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงตองสอบทาน

 ระบบการควบคุมภายใน การบร�หารความเสี่ยงและรายงานผลการสอบทานใหผูถือหุนทราบ

2. ผูบร�หารระดับสูงตองจัดระบบควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยงของกลุมไทยรุงเร�อง รวมถึง

 ปลูกฝงใหพนักงานมีว�นัย มีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที ่ดี และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

 และควบคุมภายใน

แนวปฏิบัติที่ดี
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3. ผูบร�หารระดับกลางตองจัดระบบการควบคุมภายในและการบร�หารความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผ�ดชอบ 

 มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทานและปฏิบัติตามระบบที่วางไว

4. หนวยงานตรวจสอบภายในตองรับผ�ดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายใน สนับสนุนกระบวน

 การกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมและการบร�หารความเสี่ยง เสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสม 

 และการดำเนินการที่ชวยสรางมูลคาเพ�่มแกหนวยงานตางๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณสภาพแวดลอม 

 และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

5. พนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการบร�หาร

 ความเสี่ยงที่ตัวเองรับผ�ดชอบของกลุมไทยรุงเร�อง

6. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่

 อาจเกิดข�น้ตอกลุมไทยรุงเร�อง และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององคกร ซ่ึงมีวัตถุประสงคครอบคลุม

 เร� ่องการประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชันในระดับกระบวนการ (Process Level) และกำหนดใหมี

 กระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ เปนประจำเพ�่อใหความมั่นใจวากลุมไทยรุงเร�อง 

 มีระบบการควบคุมภายในที่เพ�ยงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

27 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การจัดหาและปฏิบัติตอคูคา

Procurement and treatment of business partners10.

กลุมไทยรุงเร�อง ประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบร�การ เปนไปอยางมีมาตรฐาน และมีจร�ยธรรม 

มีการประกวดราคาจากผูเสนอราคาและการคัดเลือกอยางเหมาะสมและเปนธรรม มีหลักเกณฑในการ

คัดเลือกคูคาและมีการจัดทำสัญญาที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามเพ�่อใหมั่นใจวามีการปฎิบัติตาม

เง�่อนไขของสัญญาอยางครบถวน เพ�่อปองกันการทุจร�ตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

จัดหากัน และเสร�มสรางสัมพันธภาพในการทำงานที ่ดีกับคูคา บนพ�้นฐานของการใหเกียรติและ

ความไววางใจซึ่งกันและกัน

1.  รักษาความลับของคูคาและคูสัญญา ในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและอิสระ ไมดำเนินธุรกิจโดยมิชอบ

 ระหวางคูคาและคูสัญญา ไมติดสินบนหร�อจัดหาสิ�งของใหผูอื่นโดยหวังผลประโยชนทางธุรกิจ

2. ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ตัดสินใจ เปร�ยบเทียบเง�่อนไข ราคา และคุณภาพ รวมไปถึงการบร�การตางๆ 

 อยางโปรงใสและตรวจสอบได และหามมิใหมีการเร�ยกรองใหคูคาและคูสัญญา ใหหร�อรับผลประโยชนใดใน

 การดำเนินธุรกิจ

3. ไมเอาเปร�ยบคูคา โดยจะตองคำนึงถึงประโยชนและความเสียหายท่ีอาจเกิดข�น้ตอช่ือเสียงและภาพพจนของ

 กลุมไทยรุงเร�องในสายตาของบุคคลภายนอก การเจรจาตอรองตองอยูบนพ�้นฐานของความสัมพันธเชิง

 ธุรกิจและเปนธรรมตอทั้งสองฝาย สามารถเปดเผยและตรวจสอบได

4. พัฒนารักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคูคา และคูสัญญาท่ีมีวัตถุประสงคชัดเจนในเร�อ่งคุณคาของสินคาและ

 บร�การที่ควรคูกับมูลคาเง�น คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

5. มีนโยบายการจายเง�นใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเง�่อนไขการชำระเง�นที่ตรงกัน

 

แนวปฏิบัติที่ดี
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การสนับสนุนการแขงขันอยางเปนธรรม

Support for Fair Competition11.

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับของทุกๆ 

ประเทศท่ีกลุมไทยรุงเร�องเขาไปลงทุน รวมท้ังกฎหมายแขงขันทางการคา หร�อกฎหมายปองกันการผูกขาด

ซึ่งมีบทบาทสำคัญตอการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร ทั้งนี้ กลุมไทยรุงเร�อง จึงจัดทำ

นโยบายนี้ข�้นเพ�่อใหกรรมการ ผูบร�หารและพนักงานทุกระดับเขาใจวัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวที่

มุงปองกันมิใหมีการผูกขาดและสงเสร�มการประกอบธุรกิจอยางเสร�และเปนธรรม

1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการผูกขาดทางการคาหร�อการแขงขันที่ไมเปนธรรม 

 เชน การกำหนดราคารวมกันระหวางกลุมบร�ษัทกับผูประกอบการอ่ืนๆ การตกลงกำหนดปร�มาณการผลิต

 สินคา การตกลงแบงตลาดทางภูมิศาสตร การตกลงแบงกลุมลูกคา การบังคับใหซื้อหร�อจายคาบร�การ

 อยางไมเปนธรรม เปนตน

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใชอำนาจเหนือตลาด พฤติกรรมอันสอใหเห็นวามีสวนในการสมรูรวมคิดไมวาจะ

 รูปแบบใดๆ เชน การเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบธุรกิจ การกำหนดราคาสินคาเพ�่อกำจัดคูแขง

3. หลีกเลี่ยงการตกลงรวมกันระหวางผูประกอบการตั้งแต 2 รายข�้นไป เพ�่อสรางอำนาจผูกขาดหร�อลดการ

 แขงขัน หร�อจำกัดการแขงขันในตลาดสินคาใดสินคาหน่ึง เชน เร�อ่งการกำหนดราคารวมกัน การรวมมือกัน

 กำหนดราคาประมูล การตกลงแบงสวนแบงทางการตลาด

4. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรมหร�อพฤติกรรมการใชอำนาจตอรองทางการคาเพ�่อกำหนด

 เง�่อนไขทางการคาที่เปนการจำกัดโอกาสหร�อทางเลือกในทางการคาของคูคา

5. ใหหาร�อกับฝายกฎหมายของบร�ษัทฯ หากมีขอพ�จารณาวาการกระทำใดๆ ที่อาจฝาฝนกฎหมายแขงขัน

 ทางการคาหร�อกฎหมายปองกันการผูกขาด

แนวปฏิบัติที่ดี
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การปองกันและปราบปราม

การฟอกเง�นและการตอตาน

การสนับสนุนการฟอกเง�น
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การปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นและ

การตอตานการสนับสนุนการฟอกเง�นแก

การกอการราย

Prevention and Suppression of Money Laundering and 

Combating Support for Money Laundering and Terrorism

12.

กลุมไทยรุงเร�อง ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่วาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเง�นและการตอตานการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย (Anti-Money and Combating 

the Financing of Terrorism: AML/CFT)  ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  และสนับสนุนการ

ใชมาตรการทางการเง�นท่ีถูกตอง เหมาะสม พรอมท้ังกอใหเกิดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นดวย จึงไดใหมีการจัดทำแนวปฏิบัตินี ้ข� ้น เพ�่อที ่จะปองกันไมให

กลุมไทยรุงเร�อง ตกเปนเคร�่องมือของกระบวนการฟอกเง�น หร�อสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย 

ใหความสำคัญตอการสอดสองดูแลและใหเบาะแสแกเจาหนาที่ หากมีการกระทำที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 

รวมถึงดูแลใหมีการบันทึกรายการและขอเท็จจร�งทางการเง�น หร�อทรัพยสินตางๆ ใหถูกตองเปนไปตาม

กฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศ

1. กำหนดใหผูบร�หารทุกระดับ พนักงาน รวมท้ังบร�ษัทคูคา ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบว�ธีปฏิบัติดานการ

 ปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นและการตอตานการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการรายโดย

 เครงครัด

2. สนับสนุนและสงเสร�มให คณะกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน รวมท้ังบร�ษัทคูคา มีความรูความเขาใจดานการ

 ปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นและการตอตานการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการรายอยาง

 เพ�ยงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�นไดอยางมี

 ประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติที่ดี
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3. ใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น

 และการตอตานการสนับสนุนทางการเง�นที่กำหนดไวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

4. หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ เพ�่อปกปด หร�ออำพรางลักษณะที่แทจร�ง เชน การไดมาซึ่งแหลงที่ตั้ง การ

 จำหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งสินทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทำความผ�ดตามกฎหมายวาดวยเร�่อง

 การปองกันและปราบปรามการการฟอกเง�นและการตอตานการสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย 

 เพ�อ่ใหดูเสมือนวาเปนทรัพยสินท่ีไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนชวยเหลือ

 ตามกรณีดังกลาวขางตนดวย

5. พ�งระมัดระวังการติดตอทางธุรกรรมกับบุคคลหร�อนิติบุคคลที่ตองสงสัยวาอาจกระทำความผ�ดตาม

 กฎหมายการฟอกเง�น หร�อสนับสนุนทางการเง�นแกการกอการราย เชน กระทำความผ�ดเก่ียวกับยาเสพติด 

 ความผ�ดเกี่ยวกับเพศ (เชน การคาหญิงและเด็ก การคาประเวณี) ความผ�ดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน 

 ความผ�ดเกี่ยวกับการยักยอกหร�อฉอโกงทางธุรกิจในสถาบันการเง�น ความผ�ดตอตำแหนงหนาที่ราชการ 

 ความผ�ดเกี่ยวกับการกรรโชกหร�อร�ดทรัพย

34จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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จรรยาบรรณพนักงาน

Employee Ethics13.

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดมั่นในจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติควบคูไปกับขอบังคับการทำงาน กฎ ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง และประกาศของกลุมไทยรุงเร�อง 

โดยมุงหวังใหพนักงานทุกคนพัฒนาและเสร�มสรางวัฒนธรรมการทำงานเปนทีม คำนึงถึงความเสมอภาค 

และความซ่ือสัตยในการดำเนินธุรกิจ หากพบวามีการละเมิดตอหลักการท่ีกำหนดข�น้น้ี และผลการสอบสวน

อยางเปนธรรมแลวปรากฏวาเปนจร�ง พนักงานจะไดรับการพ�จารณาลงโทษทางว�นัยตามขอกำหนดของ

กลุมไทยรุงเร�อง และ / หร�อโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

1. ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความรับผ�ดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซื่อสัตยสุจร�ต มุงมั่น

 ทุมเทใหเกิดผลสำเร็จของงาน ปฏิบัติตามขอบังคับการทำงาน กฎ ระเบียบ ขอกำหนด คำส่ัง และวัฒนธรรม

 องคกร โดยถือประโยชนของกลุมไทยรุงเร�องเปนสำคัญ

2. เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนำเอาขอมูลหร�อเร�่องราวของพนักงานอื่น ทั้งเร�่องที่

 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเร�่องสวนตัวไปเปดเผย หร�อว�พากษว�จารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ

 เสียหายแกพนักงาน หร�อภาพพจนโดยรวมของกลุมไทยรุงเร�อง

3. ไมกลาวรายหร�อกระทำการใดๆ อันจะนำไปสูความแตกแยก หร�อความเสียหายภายในกลุมไทยรุงเร�อง 

 หร�อ ตอบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมไทยรุงเร�อง 

4. รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

 และกันในทางที่ชอบ เพ�่อประโยชนตอกลุมฯ โดยรวม

5. พ�งปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่จำเปนตอการปฏิบัติ

 งานของผูรวมงาน และปรับตนใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอื่นโดยไมนำผลงาน

 ของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

6. ใฝศึกษาหาความรูและประสบการณเพ�่อเสร�มสรางความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองไปใน

 ทางที่เปนประโยชนตอตนเองและกลุมฯ อยูเสมอ สรางฐานความรูที ่เปนปจจัยในความสำเร็จใหแก

 กลุมไทยรุงเร�อง

 

แนวปฏิบัติที่ดี

36จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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7. ยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีจร�ยธรรม ละเวนจากอบายมุขและสิ�งเสพติดทั้งปวงโดยไมประพฤติตนในทางที่

 อาจทำใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและกลุมฯ

8. ไมแสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะกาวราว ขมข�่ หร�อสรางความอับอาย หร�อหวาดกลัวแกผูอื่น หร�อกอใหเกิด

 สภาพแวดลอมที่บั่นทอนจิตใจ หร�อรบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้พฤติกรรมดังกลาวหมายความรวมถึง 

 การลวนลาม อนาจาร เกี้ยวพาราสี หร�อการคุกคามทางเพศ ไมวาจะดวยวาจาหร�อทางรางกาย ที่มี

 วัตถุประสงคเปนการละเมิดศักดิ์ศร�และสิทธิความเปนสวนตัวอันมีลักษณะที่ทำใหผูถูกกระทำรูสึกเดือดรอน 

 รำคาญ หร�อรูสึกไมปลอดภัย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เปนการลวงละเมิดผูอื่นตามกฎหมาย

9. ไมปกปดความผ�ด หร�อการกระทำใดๆ ที่อาจสอไปในทางที่ผ�ดหร�ออาจเปนตนเหตุใหเกิดการกระทำผ�ด 

 และแจงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น หร�อสายงานตรวจสอบภายใน หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่สอวาเปน

 การทุจร�ต หร�อประพฤติมิชอบภายในกลุมฯ ตองแจงใหทราบในทันที เพ�่อหาแนวทางแกไขและปองกัน

10. ไมแสวงหาประโยชนในทางมิชอบจากตำแหนงหนาที่ หร�อชื่อเสียงของกลุมไทยรุงเร�อง

11. ไมประกอบธุรกิจหร�อใหเคร�อญาติประกอบธุรกิจที่แขงขันกับกลุมไทยรุงเร�อง

12. ดูแลรักษาผลประโยชนของกลุมฯ และใชทรัพยสินของกกลุมไทยรุงเร�องอยางคุมคาและประหยัด โดยไมนำ

 ทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�องไปใชเปนประโยชนสวนตัว

13. ไมนำชื่อหร�อสัญลักษณกลุมไทยรุงเร�องไปใชโดยไมไดรับอนุญาต เพ�่อแสวงประโยชนหร�อเพ�่อเร�ยกรอง

 ความสนใจ หร�อบร�การอื่นๆ อันอาจจะทำใหเปนผลเสียหายตอภาพลักษณของกลุมไทยรุงเร�อง

14. ไมกอภาระผูกพันทางการเง�นกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับกลุมฯ ที่อาจทำใหไมสามารถใชความเปนกลาง

 ในการตัดสินใจ หร�อการปฏิบัติงานได

15. เคารพในหลักการของสิทธิมนุษยชนที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

37 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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ความรับผ�ดชอบตอ

ขอมูลและทรัพยสิน



ความรับผ�ดชอบตอขอมูลและทรัพยสิน

Responsibilities to Protect Information and Assets14.

กลุมไทยรุงเร�อง จะรักษาและใชทรัพยสินของทางบร�ษัทอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดย

คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดขององคกร โดยบุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องจะไมสรางความเสียหาย หร�อ

ทำใหทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�องสูญหายโดยตั้งใจ รวมไปถึงการนำทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�องไปใช

ประโยชนสวนตนหร�อเพ�่อบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดเพ�่อการทำงานหร�อผลประโยชนของบร�ษัท

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ เพ�่อใหเกิดประโยชนแกกลุมไทยรุงเร�อง

2. ไมนำทรัพยสินไปใชผ�ดวัตถุประสงค หร�อผ�ดตอกฎหมาย นโยบายหร�อแนวปฏิบัติที ่ไมเกี่ยวของกับ

 กลุมไทยรุงเร�อง

3. ดูแลรักษาและปกปองทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�อง ไมใหเกิดการเสียหาย หร�อสูญหาย

39 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง
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การปกปอง การใชและการรักษาทรัพยสิน

Protection, Use and Preservation of Company Assets14.1

กลุมไทยรุงเร�อง ใชทรัพยสินทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนคุมคา พรอมท้ังสงเสร�ม

ใหบุคลากรดูแลรักษาทรัพยสินไมใหเกิดการเสียหาย สูญหายหร�อถูกนำไปใชประโยชนอยางไมถูกตอง

เหมาะสม รวมถึงการนำไปใชเพ�่อประโยชนสวนตนหร�อเพ�่อบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และตองเปนการใชเพ�่อใหเกิดประโยชนแกกลุมไทยรุงเร�อง

2. ดูแลและรักษาไมใหทรัพยสินของกลุมไทยรุงเร�อง เกิดการเสียหาย หร�อสูญหาย

3. ไมนำทรัพยสินไปใชผ�ดวัตถุประสงค หร�อผ�ดตอกฎหมาย นโยบายหร�อแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวของกับ

 กลุมไทยรุงเร�อง

40จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



การปองกันการใชขอมูลภายใน

Prevention of Using internal information14.2

กลุมไทยรุงเร�อง ขอมูลถือเปนสิ�งสำคัญที่พนักงานของกลุมฯตองใชดวยความระมัดระวัง และเปนไป

ตามแนวปฏิบัติ มาตราการหร�อกระบวนการที่กลุมบร�ษัทกำหนดข�้น รวมถึงตองสอดคลองกับกฎหมาย 

เพ�่อใหขอมูลถูกนำมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองครบถวน และมีความปลอดภัย

1. การใชขอมูล เอกสาร หร�อรายงานของกลุมฯ ตองอยูภายใตหนาที่และความรับผ�ดชอบตามที่ได

     รับมอบหมายเทานั้น ซึ่งการแกไข เปลี่ยนแปลง หร�อเผยแพรไมวากรณีใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบ

     จากผูมีอำนาจหร�อผูบังคับบัญชา 

2. หามพนักงานทุกระดับและผูเกี่ยวของใชขอมูลภายใน หร�อขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนเพ�่อ

      ประโยชนของตน 

3. หามใชงานคอมพ�วเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ� ่อเขาถึง เผยแพร หร�อสงตอขอมูลที ่มี

    ล ักษณะกล าวร าย ละเม ิดต อกฎหมาย หร �อข ัดต อศีลธรรมอันดี กระทบต อความมั ่นคงของ

    ประเทศ ศาสนา หร�อละเมิดสิทธิของผูอื่น รวมถึงชื่อเสียงและภาพลักษณของกลุมฯ

4. ในกรณีที ่พบเห็นการกระทำที่ละเมิด หร�อใชขอมูลภายในอยางไมถูกว�ธี หร�อนำไปใชในทางที่สราง

    ประโยชนแกตนเองหร�อบุคคลภายนอก ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา หร�อหนวยงานที ่รับผ�ดชอบ

    รับทราบ  

แนวปฏิบัติที่ดี
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Retention, and Disclosure of Information14.3
การเก็บรักษา และการเปดเผยขอมูล

กลุมไทยรุงเร�อง กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการใหพนักงานตองเก็บรักษา และใชขอมูลตามนโยบาย

ท่ีบร�ษัทกำหนดข�น้ รวมถึงตองสอดคลองกับกฎหมาย เพ�อ่ใหขอมูลถูกนำมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองครบถวน และมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ�งขอมูลที่เปนความลับ รวมถึงสนับสนุนให

พนักงานมีความเคารพในสิทธิสวนบุคคล ไมลวงละเมิดขอมูลสวนตัวของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

1. เก็บรักษา ดูแลและจัดการเอกสารหร�อขอมูลที่ไดรับมอบหมายดวยความรอบคอบถูกตอง และครบถวน

 ตามแนวปฏิบัติ มาตรการหร�อกระบวนการที่กลุมฯกำหนดข�้นและสอดคลองกับกฎหมาย

2. ดูแลเอกสารและขอมูลที่เปนความลับ โดยกำหนดผูรับผ�ดชอบและแนวทางการปฏิบัติตอขอมูลในแตละ

 ระดับและแตละประเภทอยางชัดเจน เชน การเขาถึง การเปล่ียนแปลง หร�อการทำลายขอมูล เปนตน มีระบบ

 การจัดเก็บหร�อการเขาถึงขอมูลที่ปลอดภัยสามารถรักษาความลับของขอมูลที่รับผ�ดชอบ ไมใหเผยแพร

 หร�อถูกถายโอนไปยังบุคลากรที่ไมเกี่ยวของ

3. ตองไมใชโอกาสในการเขาถึงขอมูลตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหร�อรับทราบดวยตำแหนง เพ�่อแสวงหา

 ผลประโยชนในทางที่มิชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น

4. การเปดเผยขอมูลสำคัญหร�อเปนขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ ผูมีอำนาจโดยตรง หร�อ 

     ผูที่ไดมอบหมายจะตองดำเนินการดวยความระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวน และอยูบนพ�้นฐานของขอมูล

     ที่เปนจร�ง

5. การเปดเผยขอมูลอื่นๆ ตามสิทธิหร�อตามที่ไดรับมอบหมาย ตองนำเสนอขอมูลที่เปนจร�ง และตองไมมี

     เจตนาใหผูอื่นเกิดความเขาใจที่บิดเบือนจากขอเท็จจร�ง รวมถึงไมขัดหร�อแยงตอการดำเนินงาน 

6. เคารพในสิทธิสวนบุคคล และไมลวงละเมิดขอมูลสวนตัวของผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูในครอบครองการ

     เปดเผย หร�อถายโอนขอมูลตองเปนไปตามความจำเปนตอหนาที่ หร�อเปนการกระทำตามกฎหมายเทานั้น 

7. กรณีที ่พบเห็นการเปดเผย เผยแพร พาดพ�งกลุมฯ อันเปนการกระทำที ่ ไม เหมาะสมและอาจสง

     ผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ ใหร�บแจงหนวยงานผูรับผ�ดชอบ หร�อผูบังคับบัญชาทันที

  

แนวปฏิบัติที่ดี
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ความรับผ�ดชอบตอ

ผูมีสวนไดสวนเสีย



1515

ความรับผ�ดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย

Responsibility to Stakeholders15.

กลุมไทยรุงเร�อง มุงมั่นสรางความเจร�ญเติบโตทางธุรกิจ เพ�่อใหเกิดมูลคาเพ�่มแกผูถือหุนอยางยั่งยืน

และมีความเทาเทียมกัน

1. บร�หารจัดการและปฏิบัติหนาที่ โดยนำความรูและทักษะการบร�หารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถ 

 ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม

 ตอผูถือหุนทุกรายเพ�่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

2. ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมไทยรุงเร�อง

3. เปดเผยขอมูลสำคัญของกลุมฯทั้งในดานสถานภาพ ผลประกอบการ ฐานะทางการเง�นและการบัญชี

 ของบร�ษัทใหผูถือหุนทราบ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของธุรกิจในอนาคต ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่ง

 อยูบนพ�้นฐานของความเปนไปได พรอมเหตุผลและขอมูลสนับสนุนที่จำเปน ถูกตอง ครบถวนตามความ

 เปนจร�งและเปนปจจ�บัน

4. เคารพในสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียม รวมถึงผูถือหุนทุกรายตองสามารถเขาถึง

 และไดรับขอมูลที่จำเปนอยางครบถวนผานชองทางที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ดี
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1515
Treatment of Shareholders15.1
การปฏิบัติตอผูถือหุน

กลุมไทยรุงเร�อง มุงมั่นสรางความเจร�ญเติบโตทางธุรกิจ เพ�่อใหเกิดมูลคาเพ�่มแกผูถือหุนอยางยั่งยืน

และมีความเทาเทียมกัน

1. บร�หารจัดการและปฏิบัติหนาที่ โดยนำความรูและทักษะการบร�หารมาประยุกตใชอยางเต็มความสามารถ 

 ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม

 ตอผูถือหุนทุกรายเพ�่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

2. ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมไทยรุงเร�อง

3. เปดเผยขอมูลสำคัญของกลุมฯทั ้งในดานสถานภาพ ผลประกอบการ ฐานะทางการเง�นและการ

 บัญชีของบร�ษัทใหผูถือหุนทราบ รวมถึงขอมูลเก่ียวกับแนวโนมของธุรกิจในอนาคต ท้ังดานบวกและดานลบ 

 ซึ่งอยูบนพ�้นฐานของความเปนไปได พรอมเหตุผลและขอมูลสนับสนุนที่จำเปน ถูกตอง ครบถวนตาม

 ความเปนจร�งและเปนปจจ�บัน

4. เคารพในสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายดวยความเทาเทียม รวมถึงผูถือหุนทุกรายตองสามารถเขาถึง

 และไดรับขอมูลที่จำเปนอยางครบถวนผานชองทางที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of Employees15.2
การปฏิบัติตอพนักงาน

กลุมไทยรุงเร�อง มุงมั่นพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการพัฒนาเติบโต เสร�มสรางวัฒนธรรม และ

บรรยากาศการทำงาน ใหความสำคัญตั้งแตกระบวนการสรรหาคัดเลือก คาตอบแทน การบร�หารผล

การปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ตลอดจนบุคลากรตองไดรับโอกาสในการพัฒนาความรู ความสามารถ

และศักยภาพของตนเอง รวมถึงไดรับการดูแลใหมีคุณภาพชีว�ตที่ดี ไดรับความเคารพในเกียรติและ

ศักดิ์ศร�อยางเทาเทียมกัน อันนำมาซึ่งความสำเร็จความกาวหนา และการเจร�ญเติบโตอยางยั่งยืนของ

กลุมไทยรุงเร�อง

1. บุคลากรตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศร�ของความเปนมนุษย 

 โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ พ�้นเพที่อยู สถานภาพ ความพ�การ สถานศึกษา 

 หร�อสถานะอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

2. กำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม โดยพ�จารณาตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ

 ของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของกลุมฯในการจายคาตอบแทนนั้น

3. การสรรหา คัดเลือก ประเมินผลงาน การแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษแกบุคลากร 

 จะกระทำดวยความสุจร�ตใจและเปนธรรม โดยพ�จารณาจากความรู ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสม

 กับลักษณะของงาน และความถูกตองของขอมูล

4. สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพ�่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเปด

 โอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในการทำงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

5. สงเสร�มใหพนักงานมีคุณภาพชีว�ตในการทำงาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการ

 ดูแลสถานที่ทำงานใหปลอดจากการใชสารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล

6. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีว�ตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ และ

 ดูแลใหสถานที่ทำงานปลอดจากการเลนการพนันที่ขัดตอกฎหมาย

7. รับฟ�งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค โดยมีชองทางให

 พนักงานสามารถแจงเร�่องที่สอไปในทางผ�ดขอบังคับการทำงาน ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง ประกาศ หร�อ

 กฎหมายได

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of Customers and Consumers15.3
การปฏิบัติตอลูกคา และผูบร�โภค

กลุมไทยรุงเร�อง มุงม่ันสรางความพ�งพอใจและความม่ันใจใหกับลูกคา บนพ�น้ฐานของการทำธุรกิจท่ีดี 

มีคุณภาพ เปนธรรม โปรงใส และยกระดับมาตรฐานใหสูงข�้นอยางตอเนื่อง เพ�่อสนองตอบความตองการ

ของลูกคาไดอยางยั่งยืน

1. ผลิตและสงมอบสินคาและการบร�การที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลและตรงตามความตองการ

 ของลูกคา 

2. ไมเอาเปร�ยบ หร�อคากำไรเกินควร เมื่อเปร�ยบเทียบกับคุณภาพของสินคาหร�อบร�การในชนิดหร�อประเภท

 เดียวกัน รวมทั้งไมกำหนดเง�่อนไขการคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา

3. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบร�การ เง�่อนไขการขายและการบร�การ ตลอดจนเง�่อนไขอื่นๆ ของสินคาและ

 บร�การนั้น อยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจร�ง จนเปนเหตุใหลูกคาเกิดความเขาใจผ�ด 

4. ปฏิบัติตามเง�่อนไขตางๆ ที่ไดกำหนดรวมกันไวแลวกับลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติได ตอง

 ร�บแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพ�่อรวมกันพ�จารณาหาแนวทางแกไข

5. รักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และมีกระบวนการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบและปลอดภัย โดยตองไม

 นำขอมูลของลูกคามาใชเพ�่อประโยชนตอตนเองและผูอื่นอยางไมถูกตอง

6. จัดใหมีชองทางสำหรับการรับขอรองเร�ยนและขอเสนอแนะของลูกคาที่เกี่ยวกับสินคาหร�อการบร�การ

 กลุมไทยรุงเร�อง เพ�่อแกปญหาหร�อเยียวยาใหกับลูกคาอยางทันทวงที 

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of Business Partners15.4
การปฏิบัติตอคูคา

กลุมไทยรุงเร�อง คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในการรักษา

ผลประโยชนรวมกับคูคา โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด และ

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจร�ต ละเวนการใชอำนาจหนาที่เพ�่อประโยชนสวนตน ทั้งทางตรงหร�อ

 ทางออม

2. ปฏิบัติตอคูคาอยางเทาเทียม เสมอภาค รวมทั้งใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนครบถวน ไมมีอคติ เพ�่อใหเกิด

 การแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได

3. จัดทำสัญญาที่เปนธรรมตอทุกฝายและสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ โดย

 ไมเอาเปร�ยบฝายใดฝายหนึ่ง และมุงสรางผลประโยชนสูงสุดใหแกบร�ษัท

4. รักษาขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากคูคาแตละรายไวเปนความลับ และไมเปดเผยขอมูลหร�อเอกสารท่ีเปนความลับ

 ของคูคา แกบุคคลที่ไมเกี่ยวของ

5. ใหความสำคัญและรับฟ�งความคิดเห็น ขอรองเร�ยน และขอเสนอแนะใดๆของคูคา หร�อผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

 เพ�่อนำมาปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of bBusiness Competitors15.5
การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใต

กรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันอยาง

สุจร�ตและเปนธรรม

1. สนับสนุนและสงเสร�มการคาเสร� หลีกเลี่ยงการทำขอตกลงใดๆ กับคูแขงที่อาจนำไปสูการแขงขันทางการ

 คาอยางไมเปนธรรม หร�อขัดตอกฏหมาย

2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยว�ธีการที่ขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่

 เกี่ยวของ หร�อว�ธีการอื่นใดที่ไมสุจร�ต

3. ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาใหรายปายสีและโจมตีคูแขงโดยปราศจากมูลความ

 จร�ง

แนวปฏิบัติที่ดี
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C

49 จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



Treatment of Creditors15.6
การปฏิบัติตอเจาหนี้

กลุมไทยรุงเร�อง ยึดมั่นในการปฏิบัติตอเจาหนี้บนพ�้นฐานของความเสมอภาคโปรงใส และเปนธรรม 

โดยหลีกเลี่ยงสถานการณหร�อการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และปฏิบัติตาม

พันธสัญญา รวมถึงขอตกลงที่มีตอกันเพ�่อความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจ 

1. รักษาและปฏิบัติตามเง�่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด ทั้งในแงการชำระคืน การดูแลหลักทรัพยค้ำประกัน 

 และเง�่อนไขอื่นๆ

2. รายงานฐานะทางการเง�นแกเจาหนี้ตามขอกำหนดในสัญญาเง�นกูอยางถูกตองครบถวน และเปนไปตาม

 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. รายงานเจาหนี้ลวงหนาหากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา

 ดังกลาว เพ�่อไมใหเกิดการผ�ดนัดชำระหนี้

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of the Government Sector15.7
การปฏิบัติตอภาครัฐ

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเปนหนึ่งในผูมีสวนไดเสียของกลุมไทยรุงเร�อง จึงได

กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตอภาครัฐในประเทศตางๆ ที่เขาไปลงทุน เพ�่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจ

สงผลตอการกระทำที่ไมเหมาะสม

1. พ�งตระหนักวาในแตละทองถิ�นหร�อบางประเทศ อาจมีกฎหมาย เง�่อนไขขั้นตอน หลักเกณฑ ว�ธีปฏิบัติ หร�อ

 ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการใหรางวัล การบร�จาคเง�น การจางงาน 

 การตอนรับหร�อการจัดเลี้ยงพนักงานของรัฐหร�อหนวยงานของรัฐ ที่แตกตางกัน

2. พ�งดำเนินการอยางถูกตองตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดตอทำธุรกรรมกับเจาหนาที่หร�อหนวยงานของรัฐ

3. พ�งปฏิบัติตามกฎในแตละประเทศหร�อทองถิ�นท่ีเก่ียวของกับการวาจางพนักงานของรัฐ ท้ังในกรณีท่ีวาจาง

 เพ�่อมาเปนที่ปร�กษา หร�อเปนพนักงานของกลุมฯ โดยเง�่อนไขที่วาจางตองโปรงใสและเหมาะสม

4. พ�งหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับเจาหนาที่ของรัฐ หร�อสมาชิกครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐ ในขณะที่

 เจาหนาที่ดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทำกับรัฐ

5. การทำความรูจักหร�อการสรางสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐและกลุมไทยรุงเร�องในขอบเขตที่เหมาะสม 

 สามารถทำได เชน การพบปะพ�ดคุยในที่สาธารณะตางๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล 

 หร�อ ตามประเพณีปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี
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Treatment of Community, Society and Environment15.8
การปฏิบัติตอชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม

กลุมไทยรุงเร�อง ถือเปนหนาที่ในการใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจดวยความรับผ�ดชอบตอ

ชุมชน สังคม และสิ �งแวดลอม ทั ้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีว�ต และการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติ สงเสร�มการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีว�ต มุงเนนใหเกิดการพัฒนา

สังคม ชุมชน สิ�งแวดลอม ทำนุบำรุงศาสนา สรางสรรคและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ิรวมทั้งสนับสนุน

การศึกษาแกเยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน ทั้งพ�้นที่โดยรอบโรงงาน และใน

ระดับประเทศ 

1. ดำเนินธุรกิจดวยความรับผ�ดชอบตอชุมชน สังคม และ สิ�งแวดลอม

2. ปลูกฝงจิตสำนึก ความรับผ�ดชอบตอชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอมใหกับพนักงานทุกระดับ

3. เปนผูนำในการสงเสร�มการใชและการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพ�่อประโยชนตอสวนรวมและ

 ชนรุนหลัง

4. รับฟ�งความคิดเห็นและความตองการของชุมชน เพ�่อใหการตอบสนองและการพัฒนาแนวทางการกำกับ

 ดูแลกิจการที่ดีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5. แบงปนผลกำไรสวนหนึ่งเพ�่อตอบแทนชุมชนและสังคม ผานโครงการ/กิจกรรมตามความเหมาะสมและ

 โอกาส เชน สนับสนุนการศึกษา ชุมชนสัมพันธ โครงการจิตอาสา เปนตน

แนวปฏิบัติที่ดี

52จรรยาบรรณธุรกิจกลุมไทยรุงเร�อง



1616

ความรับผ�ดชอบตอ

ชุมชนและสังคม



1616

ความรับผ�ดชอบตอชุมชนและสังคม

Responsibility Towards Community and Society16.

กลุมไทยรุงเร�อง ดำเนินธุรกิจดวยความรับผ�ดชอบตอชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม ทั้งในดานความ

ปลอดภัยตอคุณภาพชีว�ต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมุงมั่น ทุมเทในการพัฒนาองคกร

ควบคูไปพรอมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม อันจะไปสูความเจร�ญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนรวมกัน

1. ดำเนินนโยบายทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม ใสใจในการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของคนในชุมชน

 และสังคมอยางตอเนื่อง พรอมทั้งสงเสร�มและสรางสำนึกรับผ�ดชอบในการอนุรักษและมีการใชทรัพยากร

 ทางธรรมชาติอยางเต็มประสิทธิภาพ

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับขององคการปกครองและองคการบร�หารสวนทองถิ�น ตลอดจนรวมมือ

 กับหนวยงานของภาครัฐและชุมชน

3. ควบคุมการจัดการของเสียที่เกิดข�้นตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแตจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการกำจัด

 ของเสีย ตอเนื่องถึงการสงมอบสินคาและการบร�การ ที่คำนึงถึงสังคมและสิ�งแวดลอมควบคูกับคุณภาพ

 และความปลอดภัยของสินคาและการบร�การที่ดี

4. ปลูกฝงจิตสำนึกในเร�่องความรับผ�ดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอมใหเกิดข�้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง

 ตอเนื่องและจร�งจัง

5. ใหความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคูคาที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุมฯในเร�่องความรับผ�ดชอบตอ

 ชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอม

6. ใหขอมูลที่ถูกตอง สรางความเขาใจ และรับฟ�งปญหา และผลกระทบอันอาจเกิดข�้นกับชุมชนโดยรอบ เพ�่อ

 จัดการแกไขไดอยางทันทวงที อันจะเปนรากฐานของการอยูรวมกันระหวางโรงงานและชุมชนอยางไมมี

 ปญหาขัดแยงและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน

7. เขารวมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค

 ปองกันและนโยบายสรางเสร�ม

8. ใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ�งกิจกรรมของทองถิ�นที่กลุมไทยรุงเร�อง

 ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่สังคมและชุมชนจะพ�งไดรับอยางยั่งยืน

 

แนวปฏิบัติที่ดี
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ความปลอดภัย 
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ความรับผ�ดชอบตอความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม

Responsibility for Safety, Occupational Health and Environment17.

กลุมไทยรุงเร�อง ใหความสำคัญตอการบร�หารจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สิ�งแวดลอม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงมั่นที่จะปลูกฝงใหสิ�งเหลานี้เปน

สวนหนึ่งของว�ถีชีว�ตและการดำเนินงานของกลุมบร�ษัทฯ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสิ�งแวดลอมอยางเครงครัด รวมถึงใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงระดับสากลที่เกี่ยวของ 

 เพ�่อปองกันหร�อลดผลกระทบที่อาจเกิดข�้น

2. ดูแลและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีว�ต และทรัพยสินของพนักงาน รวมถึง

 ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นที่เกี่ยวของ

3. ประเมินความเสี่ยงทั้งกอนและระหวางการดำเนินงาน ในดานความพรอมของพนักงาน และสภาพแวดลอม

 ในการทำงาน ที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีว�ตและทรัพยสินรวมถึงผลกระทบตอสิ�งแวดลอม เพ�่อ

 วางแผนและเตร�ยมการปองกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางที่ดีและตองมีการสื่อสารนโยบาย ระเบียบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในดาน

 ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมใหผูใตบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของรับทราบและมีความเขาใจ 

 พรอมทั้งควบคุมดูแลใหมีการนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด

5. พนักงานตองรวมกันสอดสองดูแล กรณีท่ีพบเห็นความผ�ดปกติของเคร�อ่งจักรอุปกรณ และสถานท่ีในการ

 ทำงาน รวมถึงพฤติกรรมที่ไมเปนไปตามมาตรฐานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม จน

 อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ชีว�ต ทรัพยสิน หร�อสิ�งแวดลอม ใหยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว แจงผูรวมงาน

 และรายงานตอผูบังคับบัญชาหร�อผูรับผ�ดชอบ

 เพ�่อดำเนินการวางแผนแกไขทันที

6. กลุมฯ จะสงเสร�มและปลูกฝงจิตสำนึกทาง

 ดานคุณภาพ ความปลอดภัย

 อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม ใหเปน

 ว�ถีดำเนินชีว�ตประจำวันของพนักงาน

 

แนวปฏิบัติที่ดี
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นโยบายการรองเร�ยน



1717

1818

นโยบายการรองเร�ยน

Whistleblowing Policy18.

กลุมไทยรุงเร�อง คาดหมายวาบุคลากรของกลุมไทยรุงเร�องจะรวมกันสอดสองดูแลการปฏิบัติตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี มีมาตรฐานทางจร�ยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 

โดยสนับสนุนใหมีการสอบถามกรณีมีขอสงสัยหร�อของใจเกี ่ยวกับมาตรฐานทางจร�ยธรรม และ

จรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัทฯ รวมทั ้งเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนรองเร�ยนเมือพบพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสมหร�อขัดตอมาตรฐานทางจร�ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของบร�ษัทฯ ตอผูบังคับบัญชา

ตามลำดับชั ้น หร�ออาจขอคำปร�กษาจากสายงานตรวจสอบภายใน หร�อหนวยงานกำกับองคกร

และเลขานุการบร�ษัท ซึ ่งเร� ่องเร�ยนดังกลาวจะถูกดำเนินการตรวจสอบและเสนอไปยังผูบร�หาร

และ/หร�อ คณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ� ่อพ�จารณาและดำเนินการตอไป

บร�ษัทฯ ใหคำมั่นสัญญาวาจะรับฟ�งทุกขอรองเร�ยนอยางเสมอภาค โปรงใส รวมทั้งใหความเปนธรรม

แกทุกฝาย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอยางเหมาะสม โดยชื่อของผูรองเร�ยนจะถูกปดเปนความลับ 

ผูรองเร�ยนจะไดรับความคุมครอง ไมใหถูกกลั่นแกลง ทั้งในระหวางการสอบสวน และภายหลังการ

สอบสวน
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1. หลีกเลี่ยงการรับ หร�อการให ของขวัญ ทรัพยสิน การเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวก หร�อผล

 ประโยชนอื่นใดตอบุคคลหร�อหนวยงาน ที่เกินกวาการแสดงความสัมพันธตามปกติหร�อมีมูลคาเกิน

 ความเหมาะสมตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม หร�อประเพณีของทองถิ�น และกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมเปน

 การรับทรัพยสินอยางผ�ดกฎหมายและตองไมใชสิ�งผ�ดกฎหมาย 

2. พนักงานของกลุมฯ ตองไมใหสินบนหร�อผลประโยชนตอบแทนใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันแก

 พนักงานของกลุมฯ เอง หร�อบุคคลภายนอก หนวยงานภาครัฐ ไมวาในประเทศหร�อตางประเทศ

3. หามพนักงานทุกระดับ และ / หร�อ ครอบครัว เร�ยกรองหร�อรับของขวัญ ทรัพยสิน หร�อประโยชนอ่ืนใด

 จากผูรับเหมา ลูกคา คูคา  ผูรวมทุนหร�อผูที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมฯ ไมวาในกรณีใด 

4. ใหถือเปนหนาที่ที่ตองทำการสื่อสารและประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวปฏิบัตินี้ ไปยังผูมีสวนไดสวนเสียที่

      เกี ่ยวของ ไดแก ลูกคา คูคา ผูรับเหมา และผูที ่มีสวนเกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของกลุมฯ 

      เพ�่อใหทราบโดยทั่วกัน และตองมีการดำเนินการทบทวนอยางสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่ดี
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ชองทางการเสนอแนะหร�อรองเร�ยน

สำหรับบุคลากรภายในองคกร

Inbox มาไดที่ 

Facebook: TRR Group Family

สงขอความมาไดที่ 

Line: TRR Group Family

E-mail มาไดที ่

E-mail: customerservice@trrsugar.com

สงจดหมายมาไดที่

กลองเสนอแนะบร�เวณจ�ดตางๆขององคกร

สำหรับบุคลากรภายนอกองคกร

Inbox มาไดที่ 

Facebook: TRR Group

สงขอความมาไดที่ 

Line: TRR Group

E-mail มาไดที่ 

E-mail: customerservice@trrsugar.com

สงจดหมายมาไดที่ 

794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 5 ถนนกรุงเกษม 

แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
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Thai Roong Ruang Group
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