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สารจากผู�บร�หาร

นับเปนเวลากวา 75 ป ที่กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ไดดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำตาล 

มาจวบจนปจจุบัน เราไดฝาฟนปญหาอุปสรรคตาง ๆ กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงมากมาย 

แตส่ิงหนึ่งที่กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองไมเคยเปลี่ยนและยึดมั่นถือมั่นตลอดมา คือ การรักษา

คุณภาพสินคา ดำเนินธุรกิจดวยหลักคุณธรรม เปนธรรม ซื่อสัตยสุจริต เอื้ออาทรดูแลกัน 

และกันและรับผิดชอบตอสังคม ประกอบกับกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองไดดำเนินการภายใต

หลักการของระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีเปนหัวใจ

สำคัญในการดำเนินงานที่สงเสริมใหธุรกิจประสบความสำเร็จ ยั่งยืน และเปนพื้นฐาน

สำคัญของการประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองเสมอมา จึงได

รวบรวมขึ้นเปน “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

จรรยาบรรณธุรกิจไดจัดทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกในป พ.ศ.2562 ไดมีการปรับ 

ปรุง ในป พ.ศ. 2563 และฉบับนี้เปนการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีการจัดหมวดหมูและปรับปรุง

เน้ือหาใหชัดเจน ทันสมัย มีความเปนสากล เขาใจงาย สอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบ

ตาง ๆ ของบริษัทในกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง และนำไปใชไดสะดวก 

ผู บริหารและพนักงานกลุมน้ำตาลไทยรุ งเรืองทุกทานตองศึกษาและทำความเขาใจ 

ในจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อยางถองแท พรอมทั้งยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

ดวยความตั้งใจ เพื่อสืบทอดสิ่งที ่คณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานกลุมน้ำตาล 

ไทยรุงเรืองทุกระดับไดถือปฏิบัติและใหความสำคัญอยางจริงจังตลอดมา 

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณพนักงานกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองทุกทานที่ทุมเททำงาน และ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงจะเปนสวนสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ รักษาช่ือเสียงของ 

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองใหคงอยูตลอดไป และเราจะกาวไปดวยกัน

นางชนิดา อัษฎาธร

ประธานกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง
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บทนำ

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองมุงมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง” ขึ้น โดย
จรรยาบรรณธุรกิจกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองไดจัดทำขึ้นเปนลายลักษณอักษรครั้งแรกเมื่อป 
พ.ศ.2562 และไดมีการปรับปรุงตอมาอีก 1 ครั้ง โดยฉบับปจจุบันเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
ซึ่งมีการแบงหมวดหมูและปรับปรุงเนื้อหาใหชัดเจน ครอบคลุมเกณฑนโยบายที่เกี่ยวของ 
เพื่อสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจในปจจุบันยิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ยึดถือปฏิบัติรวมกัน และใชเปน
แนวทาง ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม โดยถือเปนสวนหน่ึงของ ระเบียบขอบังคับพนักงาน 
ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะตอง

1.ทำความเขาใจหลักการและแนวปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่
และความรับผิดชอบของทาน

2.ปรึกษาผู บังคับบัญชาเมื ่อทานไมมั ่นใจวาสิ ่งที ่จะกระทำถูกตองตามจรรยา 
บรรณกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองหรือไม

3.สื ่อสารกับผู ใตบังคับบัญชาหรือผู ที ่เกี ่ยวของใหเขาใจตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง

4.แจงเบาะแสเมื ่อพบเห็นการกระทำที่ไมถูกตองตามจรรยาบรรณกลุมน้ำตาล 
ไทยรุงเรืองผานชองทางที่กำหนดไวและใหความรวมมือในกระบวนการสืบสวนหา
ขอเท็จจริง

05



นิยามคำศัพท�ท่ัวไป
General terminology definition

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง

     หมายถึง 
 บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (เพชรบูรณ)
 บริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สกลนคร)
 บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด
 บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
 บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด
 บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

บุคลากรกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง

     หมายถึง 
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง
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จรรยาบรรณธุรกิจ   
การปฏิบัติตาม



1 การปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

     1.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตลอดจนเคารพในขนบธรรมเนียม 

จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศที่กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองไดเขาไปดำเนินธุรกิจหรือ 

ทำสัญญาทางการคารวมกัน ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแล การแขงขัน ความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมในการทำงาน การปกปองทรัพยสินทาง

ปญญา การปกปองความเปนสวนตัวและความเทาเทียมในการปฏิบัติงาน 

     1.2 ใหศึกษาทำความเขาใจภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชเปน

หลักการทำงานของทางราชการและกฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีมีผลใชบังคับ

แลวและจะมีผลใชบังคับในอนาคตอันใกล รวมถึงติดตามอัพเดทกฎหมายท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบัน

เสมอ

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองยึดมั่นในความถูกตอง บุคลากรพึง
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับตลอด
จนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองเขาไปดำเนินธุรกิจ
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2 การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่น และการขัดแย�งทางผลประโยชน�

แนวปฏิบัติ

     2.1 สรางความตระหนักและความรับผิดชอบรวมกันในการไมเขาไปของเกี่ยวกับการทุจริตทั้ง

ทางตรงหรือทางออม 

     2.2 ใชความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ไมกระทำการใด ๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาที่

เกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม

     2.3 ไมประกอบกิจกรรม เปนหุนสวน หรือเปนผูถือหุนที่มีอำนาจบริหาร เปนกรรมการใน 

กิจการที่เปนคูแขงกับกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง หรือกิจการใด ๆ ที่อาจมีผลประโยชนทับซอนหรือ 

กอใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจ 

     2.4 ในกรณีที่บริษัทคูคามีผูบริหาร พนักงาน หรือผูถือหุนเปนญาติหรือบุคคลที่อาศัยภายใต

ชายคาเดียวกันกับบุคลากรกลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนลายลักษณ

อักษร

การดำเนินงานของกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองเปนไป
ตามแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสากล ยึดมั่นในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย ความโปรงใสและ
เปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย 
ทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
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3 การให�และรับของกำนัล

การใหหรือรับผลประโยชนตาง ๆ ซึ ่งรวมถึงทรัพยสิน 
การบริการอำนวยความสะดวก หรือการเลี ้ยงรับรอง
กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีในแตละทองถิ่นหรือแตละประเทศ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี ่ยวของ

แนวปฏิบัติ

     3.1 ใหยึดหลักการตอตานทุจริตในเรื่องการใหหรือรับสินบน การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล 

การใหเงินสนับสนุนและการใหของขวัญ ตองดำเนินการตามกฎหมายอยางถูกตอง โดยตรวจสอบ

ใหแนใจวาสิ่งเหลานั้น มีมูลคาเหมาะสมในแตละโอกาส เปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบได หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นนั้นกำหนดใหกระทำได

     3.2 การใหของขวัญ ทรัพยสิน การเล้ียงรับรอง สามารถกระทําไดตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ในแตละทองถิ่น และเปนไปตามขอพึงปฏิบัติหรือหลักเกณฑของหนวยงานนั้น ๆ

     3.3 กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองไมมีนโยบายใหนำเงินทุนหรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทไปใชในการ

ชวยเหลือทางการเมือง โดยพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบท 

บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตจะตองไมแอบอางความเปนพนักงาน หรือนำทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท

ไปใชเพื่อประโยชนในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง 
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4 การจัดทำ และการรักษาข�อมูล

การจัดการขอมูล ทั้งขอมูลความลับของบริษัท 
และขอมูลสวนบุคคล เปนสิ ่งที ่ตองพึงระวังใน
การจัดทำ การเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย 
การเก็บรักษา จะตองมีการบริหารจัดการขอมูล
ใหมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความชัดเจนใน
การนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ

     4.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คูมือ หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทที่

เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด

     4.2 ตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามวัตถุประสงคที่เจาของขอมูลสวน

บุคคลใหความยินยอม หรือตามวัตถุประสงคท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง ขอมูลสวนบุคคลกำหนด

เทานั้น

     4.3 ตองจัดทำเอกสารขอมูลตาง ๆ ของบริษัทใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง มีแนวทาง

ในการจัดการขอมูลท่ีชัดเจน เชน การใช การเปล่ียนแปลง การทำลาย และมีระบบการจัดเก็บท่ีดี

สามารถรักษาความลับของขอมูลไมใหถูกเปดเผยหรือถายโอนไปยังบุคคลอ่ืน

     4.4 ตองรักษาความลับของบริษัท ใชความระมัดระวังมิใหเอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับ 

ของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผูอื่นซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัท และไมใชขอมูล

หรือขาวสารอันเปนสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนเพื่อแสวงหากำไรสวน

บุคคล หรือผลประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออม
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5 การเคารพสิทธ�มนุษยชนและแรงงาน

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

มุงเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(United Nation Universal Declaration of Human Rights: UNDHR) อนุสัญญาหลักดาน

สิทธิแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization 

Conventions: ILO) และหลักการชี้แนะเรื ่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแหงสหประชาชาติ 

(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) อีกทั้งใหความ

สำคัญเปนพิเศษตอกลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) 

ไดแก ผูหญิง ผูพิการ เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานอพยพ 

ผูมีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)

แนวปฏิบัติ

     5.1 สอดสอง ไมละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวของกับบริษัท และใหการสนับสนุนสงเสริมแกคูคาและคูธุรกิจเพื่อใหมีสวนรวมในการดำเนิน

ธุรกิจอยางมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติตอทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน

     5.2 ใหปฏิบัติตอกันดวยความเสมอภาค เทาเทียม ไมแบงแยกความแตกตางทางดานกาย ใจ 

เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด เผาพันธุ ศาสนา เพศ ภาษา สีผิว อายุ ความพิการ การศึกษา สถานะ 

ทางสังคม หรือปฏิบัติไมเทาเทียมกันในรูปแบบใด ๆ กับผูรวมงานและผูมีสวนไดเสีย

     5.3 ไมใชแรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการคามนุษย แรงงานเด็ก และลูกจางหญิงอันมิชอบ

ดวยกฎหมาย รวมถึงไมใชการลงโทษที่เปนการทารุณตอรางกาย หรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีการขูเข็ญ 

การกักขังหนวงเหนี่ยว การใชความรุนแรง หรือการกลั่นแกลงและการคุกคามในทุกรูปแบบ

     5.4 จายคาจาง คาตอบแทน คาจางในวันหยุด คาลวงเวลารวมถึงผลประโยชนที่พึงไดรับตาม

กฎหมายกำหนด

     5.5 กำหนดระยะเวลาการทำงานไมเกินกวากฎหมายกำหนด โดยการทำงานลวงเวลา หรือการ

ทำงานในวันหยุดตองเปนไปดวยความสมัครใจของลูกจาง

     5.6 เผยแพรนโยบาย ใหความรูและทำความเขาใจตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพ่ือใหมีสวนรวมในการ

ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตามแนวนโยบายนี้ รวมถึงการจัดใหมีการฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชนแกพนักงานทุกคน
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6 ความปลอดภัยและอาช�วอนามัย

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน คูธุรกิจ 
ชุมชน และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดหวงโซคุณคา 
ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตและการขนสงโดยปลูก
ฝงจิตสำนึกในเรื่องดังกลาวใหกับพนักงานและผูที่เกี่ยว 
ของใหดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ

แนวปฏิบัติ

     6.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ดานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง รวมถึงใหความรวมมือในการปฏิบัติตามขอ

ตกลงระดับสากลในเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลองกับประเด็นที่แตละประเทศที่กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง

มีการดำเนินธุรกิจดวย

     6.2 ตระหนักถึงการสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัย และใหถือวาความปลอดภัย

ในการทำงานเปนหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน รวมถึงใหรวม 

กันสอดสองดูแล กรณีพบเห็นความไมปลอดภัย เพื่อหาแนวทางในการปองกันและควบคุมไมให

เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

สูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     6.3 มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมกับงานและเพียงพอตอ

พนักงาน และมีการประเมินความเส่ียงในสถานท่ีทำงานเปนประจำ โดยรายงานผูบังคับบัญชาทันที

เม่ือพบเห็นส่ิงผิดปกติ ท้ังจากกระบวนการผลิต เคร่ืองจักร อุปกรณ และสภาพแวดลอม เพ่ือดำเนิน

การวางแผนแกไข

     6.4 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน และตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่

กำหนดอยางตอเนื่อง และที่กำหนดไวในแผนงานประจำป เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจังและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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7 การปกป�องสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองตระหนักถึงความสำคัญ
ของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางธรรมชาติ  
โดยสนับสนุนการใชทรัพยากรอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวปฏิบัติ

     7.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความ 

รวมมือในการปฏิบัติตามขอตกลงระดับสากลทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น เพื่อ

ชวยปองกันหรือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม รวมถึงดูแลควบคุมของเสียท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวน 

การทำงานมิใหกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม

     7.2 สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกแกบุคลากร ใหมีความตระหนัก และใสใจการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน้ำอยางยั่งยืน พรอมทั้งการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปลอยมลพิษ 

     7.3 สงเสริมการใชพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ในกระบวน 

การผลิต รวมถึงสงเสริมกิจกรรมที่ลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

     7.4 มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ของชุมชน และเปดเผยขอมูลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางโปรงใส พรอมรับฟงขอคิดเห็น 

ขอรองเรียนจากชุมชน และนำมาปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที 
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8 การมีส�วนร�วมและรับผิดชอบต�อสังคม 

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรือง ดำเนินธุรกิจควบคูกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม เคารพและสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น รวมเปนสวนหนึ่ง 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

แนวปฏิบัติ

     8.1 สงเสริมการเพิ่มทักษะ ความรูความสามารถแกบุคลากร ในดานการชวยเหลือ ดูแลรับผิด

ชอบตอสังคม 

     8.2 มีสวนรวมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน งานบริการสังคม ดานการศึกษา สุขภาพ 

ศาสนา การอนุรักษฟนฟูขนบธรรมเนียม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน ตามท่ีกลุมน้ำตาล

ไทยรุงเรืองจัดขึ้นเปนครั้งคราว

     8.3 สนับสนุนกิจกรรม และใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและชุมชนในการจัดกิจกรรม

ที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของสังคม 
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ผังกระบวนการดำเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
ผูรองเรียน 

- ทางเว็บไซตระบบรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส 
www.trrgroup.com/corporate-governance
- จดหมาย/อีเมล (โดยระบุชื่อหรือไมระบุชื่อผูแจงก็ได)  
info@trrgroup.com 
- ชองทางอื่นที่เหมาะสมและสะดวกตอผูรองเรียน

ชองทางการรองเรียน

- กรรมการบริษัท/ ผูบริหาร/ ผูบังคับบัญชา ที่ทานไววางใจ
- สำนักผูบริหาร/ กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูรับขอรองเรียน

หนวยงานตรวจสอบทำหนาที่

- รวบรวมขอเท็จจริง พิจารณาและประสานงานไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  (การพิจารณา และสรุปขอเท็จจริงเบื้องตน ใชเวลาไมเกิน 30 วัน)
- ตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ขอเท็จจริง เพื่อหาขอมูลและหลักฐาน และ  
  สรุปผล/เสนอการลงโทษ
- แจงผลการดำเนินการตอผูรองเรียน ภายใน 7 วัน หลังจากไดรับการแจง  
  หรือสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองมีนโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูรองเรียน 

แจงขอมูล หรือใหเบาะแส โดยถือวาขอมูลที่เกี่ยวของเปน ความลับ

9 การจัดการข�อร�องเร�ยน 

กลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม 
โปรงใส รับผิดชอบตอสังคม และคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ใหเปน 
ไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแส หรือรอง
เรียนเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไมถูกตองตามจรรยาบรรณกลุมน้ำตาลไทยรุงเรืองผาน
ชองทางที่กำหนดไวและใหความรวมมือในกระบวนการสืบสวนหาขอเท็จจริง
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