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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจม�ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ล้�นบ�ท มีสถ�นะเป็นบริษัทมห�ชน 
จดทะเบียนซื้อข�ยหลักทรัพย์ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 7 มีน�คม 2548 โดยใช้สัญลักษณ์ “KSL”

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2562 ฉบับนี้ได้ครอบคลุม
ระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 ถึง 31 ตุล�คม 2562 แนวท�ง
ก�รร�ยง�นนี้ได้ทำ�ข้ึนให้สอดคล้องกับ Global Report Initiative ฉบับ 
Standard ในประเด็นต่อไปนี้

สิ่งแวดล้อม

พลังง�น
พลงัง�นรวม ประกอบดว้ยพลงัง�นคว�มรอ้นและพลงัง�นไฟฟ�้ท่ีใช้

ในพื้นที่บริษัทหรือพื้นที่โรงง�น โดยปริม�ณพลังง�นคว�มร้อนเก็บข้อมูล
จ�กปรมิ�ณเช้ือเพลงิจ�กหลกัฐ�นก�รบัญชีหรอืก�รอ�่นค�่จ�กมิเตอรคู์ณ
ด้วยค่�คว�มร้อนสำ�หรับปริม�ณพลังง�นไฟฟ้�เก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้ 
จ�กผู้ข�ยไฟฟ้�

ก๊�ซเรือนกระจก
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกหม�ยถึงปริม�ณก�รปลดปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท ท่ีคำ�นวณต�มแนวท�ง
ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�๊ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตุล�คม 2556 
โดยมีขอบเขตก�รร�ยง�น ดังนี้

• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) เกิดจ�กกิจกรรม
ต่�งๆ ท่ีอยู่ในคว�มควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ�  
ย�นพ�หนะเพื่อก�รเดินท�งในธุรกิจของบริษัทฯ

• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งอ้อม (Scope 2) เกิดจ�กก�รซื้อ
พลังง�นไฟฟ้�จ�กภ�ยนอก

โดยก�รร�ยง�นปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งตรง (Scope 1) 
และก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) ร�ยง�นจ�กปรมิ�ณก�ร
ใช้เช้ือเพลงิคณูกบัค�่ก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกท่ีอ�้งองิจ�กองคก์�ร
บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)

มลพิษอ�ก�ศ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดย

ใช้ผลคว�มเข้มข้นจ�กก�รตรวจวัดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด คูณกับอัตร�
ก�รไหลของลม และชั่วโมงก�รทำ�ง�นเครื่องจักร

น้ำ�จ�กภ�ยนอก
ปริม�ณน้ำ�จ�กภ�ยนอก คือก�รดึงน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ม�ใช้ใน

กิจกรรมของบริษัทฯ ซ่ึงเก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�
ประกอบด้วย น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน 

ขยะ
ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะอันตร�ยและขยะไม่อันตร�ยต�ม

ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรือ่งก�รกำ�จดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดท่ีุไม่ใช้แลว้ 
พ.ศ. 2548 ก�รร�ยง�นปริม�ณขยะท่ีเกิดข้ึนและก�รจัดก�ร จะม�จ�ก
ก�รชั่งน้ำ�หนัก

คว�มปลอดภัย                                                                                                                  
ข้อมลูจำ�นวนพนกัง�นและคูธ่รุกจิ โดยเกบ็ข้อมลูจ�กพนกัง�นบรษัิท 

และพนักง�นสัญญ�จ้�ง และผู้รับเหม�
ก�รคำ�นวณช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็นข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และ

พนกัง�นสญัญ�จ�้ง ระบบบันทึกเวล�ทำ�ง�นจ�กส�ยง�นทรพัย�กรบุคคล 
ส่วนข้อมูลผู้รับเหม�ม�จ�กเจ้�หน�้ที่คว�มปลอดภัยประจำ�โรงง�น

ก�รบันทึกข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยประกอบด้วย
1. อตัร�ก�รเกดิอุบัติเหตุรวม หม�ยถงึ จำ�นวนอุบัตเิหตท้ัุงหมด ท่ี

เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง ต่อคน
2. อตัร�ก�รเกดิอบัุตเิหตถุงึขัน้หยดุง�น หม�ยถงึ จำ�นวนอุบัตเิหตุ

ถึงขั้นหยุดง�น ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
3. อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�น

จ�กอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
4. อัตร�ก�รข�ดง�น หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ

และก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น โดยไม่รวมก�รล�พักร้อนและ
ก�รล�คลอดที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

1. Aggregated accident rate
2. Accident rate resulting in
   stoppage of work

3. Rate of Stoppage of 
   work from accident

4. Rate of Leave
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กระบวนก�รร�ยง�นประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน 
(GRI102-46) 
   

กลุม่บรษัิทไดก้ำ�หนดประเดน็สำ�คญัด�้นคว�มยัง่ยนื (ระหว่�งปีก�รเงนิ 
ของบรษัิท คอื วันท่ี 1 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2561 - 31 ตลุ�คม พ.ศ. 2562) เป็น
ส�มด้�น คือ ด�้นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน 
กำ�หนดประเด็นย่อยท่ีสำ�คัญและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบต�มขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และคว�มสำ�คัญในมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปต�มตัวช้ีวัดม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดใน Global  
Reporting Initiative (GRI)

ข้ันตอนท่ีสอง จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ีได้ม�ต�มข้ันตอนท่ีหน่ึง 
โดยให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบก�รพิจ�รณ�คือ ให้จัด
ลำ�ดับประเด็นต�มคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนของกลุ่มบริษัท
และก�รรักษ�ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต�มคว�มเหม�ะสม

ข้ันตอนท่ีส�ม สอบท�นคว�มสำ�คญัของประเดน็ท่ีไดม้�ต�มข้ันตอน 
ท่ีสอง โดยให้หน่วยง�นภ�ยในท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ดำ�เนินก�ร และ
นำ�เสนอประเด็นท่ีกลั่นกรองต�มขั้นตอนท่ีส�มต่อคณะกรรมก�รบริห�ร
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติให้ร�ยง�นประเด็นคว�มยั่งยืนเหล�่นี้ต่อส�ธ�รณชน

ขั้นตอนทีส่ี่ บริษทัมอบหม�ยหน่วยง�นภ�ยในสอบท�นกระบวนก�ร 
ประเมินประเด็นสำ�คัญ ก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ก�รมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม คว�มปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

  เศรษฐกิจ

   สิ่งแวดล้อม

   สังคม

คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
ก�รพัฒน�และดูแลบุคล�กร

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งยั่งยืน

ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นวัตกรรมและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสิ่งแวดล้อม ด้�นสังคม

-  ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน -  ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ -  คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

-  ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค�่ -  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม -  ก�รพัฒน�และดูแลบุคล�กร

-  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร -  คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

-  นวัตกรรมและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
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ขอบเขตการรายงาน (GRI102-46)

ข้อมูลด้�นคว�มยั่งยืนที่ร�ยง�นนี้เป็นของกลุ่มบริษัทที่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน กล่�วคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ต�ล ธุรกิจไฟฟ้�ชีวมวล และ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภ�พ จำ�แนกต�มส�ข� ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงง�นของแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ

ด้�นสิ่งแวดล้อม
คว�ม

ปลอดภัย
ทรัพย�กร
บุคคล

พลังง�น
ก๊�ซเรือน
กระจก

มลพิษ
ท�งอ�ก�ศ

น้ำ�จ�ก
ภ�ยนอก

ขยะ อุบัติเหตุ
ก�รฝึก
อบรม

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�น้ำ�พอง

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�วังสะพุง

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

บริษัท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
(ส�ข�วังสะพุง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(ส�ข�บ่อพลอย)

โครงสร้างการกำากับดูแลองค์กร (GRI102-18)

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลเป็นคณะกรรมก�รท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีต�มท่ีกล่�วไว้ในหัวข้อหน้�ท่ี 25,70 บทบ�ทหน้�ท่ีข้�งต้นครอบคลุมไปถึง 
ก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทฯดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ทั้งนี้เพร�ะนอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รจะกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีเพื่อให้กิจก�รของบริษัทดำ�เนินไปด้วยคว�มโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 
มีคุณธรรมแล้วยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจก�รโดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อมและก�รพัฒน�สังคมควบคู่ไปกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  
ประเมินคว�มเสี่ยง และผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยก่อนท่ีจะลงทุนในกิจก�ร ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ บริห�รจัดก�รกระบวนก�รผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติให้น้อยที่สุด
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หัวข้อสำาคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (GRI102-47,103-1)  

ประเด็นคว�มยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประเด็นคว�มยั่งยืนต�มเกณฑ์

GRI102-47

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร

ต่อภ�ยใน
องค์กร

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

1.  ก�รดำ�เนินธุรกิจ

    อย่�งยั่งยืน

• กลยุทธ์ที่เหม�ะสม

• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�ร

ควบคุมภ�ยใน

• กระบวนก�รจัดทำ�กลยุทธ์

• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ผู้ถือหุ้น, 

เจ�้หนี้,ช�วไร่

2.  ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่� • ก�รจัดห�วัตถุดิบ

• ก�รจัดห�สินค้�และผู้รับเหม�

• ก�รประเมินช�วไร่และคู่ค้�ท�งด้�น

ส่ิงแวดล้อมและก�รคุ้มครองแรงง�น

และสิทธิมนุษยชน

ช�วไร่ คู่ค้�

ผู้รับเหม�

3.  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร • ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

• ม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตและ

คอร์รัปชั่น

• ก�รปฎิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณ และคู่มือ

ม�ตรก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปช่ัน

• ก�รปลูกสำ�นึกคว�มซื่อสัตย์

• ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

ผู้ถือหุ้น, 

พนักง�น,

ช�วไร่,คู่ค้�,

ลูกค้�,สังคม

4.  ก�รใช้พลังง�นอย่�งมี

    ประสิทธิภ�พ

• ก�รลดคว�มสิ้นเปลืองพลังง�น

• ก�รใช้พลังง�นให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

• ก�รตรวจวัดพลังง�นที่ใช้ไป

• ก�รจัดก�รพลังง�น

ชุมชน, 

หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ

5.  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม • ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ

• ก�รจัดก�รก�กของเสีย

อุตส�หกรรม

• น้ำ�จ�กภ�ยนอก

• ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม

• คว�มเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, 

หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

6.  คว�มปลอดภัยและ 

    อ�ชีวอน�มัย

• คว�มปลอดภัยของพนักง�น

• คว�มปลอดภัยของเครื่องจักร

และอุปกรณ์

• ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉิน

• อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

• ก�รตรวจสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

• ก�รปฎิบัติต�มคู่มือคว�มปลอดภัย

• ก�รรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักง�น, 

คู่ค�้,หน่วยง�น

ภ�ครัฐ

7.  ก�รพัฒน�และดูแล

    บุคล�กร      

• ก�รพัฒน�บุคล�กร

• ก�รรักษ�บุคล�กรและ 

ก�รจัดห�บุคล�กร

• ก�รจัดสิทธิประโยชน์และ

สวัสดิก�ร

• ก�รฝึกอบรม

• ก�รจัดห�บุคล�กร

• แผนก�รสืบทอดบุคล�กรระดับสูง

• ก�รจัดก�รปฎิสัมพันธ์ระหว�่ง 

น�ยจ้�ง ลูกจ้�ง

พนักง�น,

ลูกค้�,

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ

8.  คว�มรับผิดชอบต่อ

    ชุมชนและสังคม

• คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

• ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดกับชุมชน

• ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่สม่ำ�เสมอ

• ก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิตแก่ชุมชน

ช�วไร่,ชุมชน,

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

9.  นวัตกรรมและก�รพัฒน�

    ผลิตภัณฑ์        

• คุณภ�พของสินค้�และผลิตภัณฑ์ • ก�รผลิตสินค้�ท่ีมีม�ตรฐ�น ผู้ถือหุ้น, 

พนักง�น, 

ช�วไร่, คู่ค้�, 

ลูกค้�, สังคม, 

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย( Stakeholder) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดประเด็นคว�มสำ�คัญท่ีผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงใน
แต่ละกลุ่มมีคว�มค�ดหวังจ�กกลุ่มบริษัท แตกต�่งกันออกไป

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) GRI102-40,42,43,44

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร ประเด็นที่ได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกรไร่อ้อย 1. มีก�รเยี่ยมเยียนเกษตรกรช�วไร่อ้อยคู่ค้�
2. ก�รประชุมเกษตรกรช�วไร่
3. ก�รเชิญเกษตรกรร่วมง�นหรือกิจกรรมของบริษัท

1. ก�รส่งเสริมม�กข้ึนท้ังท�งด้�นเทคโนโลยีและ 
เงินทุนหมุนเวียน

2. ร�ค�อ้อยที่เหม�ะสม

ผู้ถือหุ้น 1. ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2. ร�ยง�นประจำ�ปี
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ร�ยไตรม�ส
5. ก�รจัดก�รประชุมแนะนำ�ก�รลงทุน
6. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
7. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ�่นช่องท�งที่จัดไว้

1. ผลตอบแทนที่เหม�ะสมและสม่ำ�เสมอ
2. ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. คว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค�้/ผู้รับเหม� 1. ก�รประชุม-สัมมน�ในโอก�สต่�งๆ
2. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมบริษัทฯ
3. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
4. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ�่นช่องท�งที่จัดไว้

1. ก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใสยุติธรรม
2. ก�รจ่�ยค่�สินค้�/ค่�จ้�งตรงเวล�

ลูกค้� 1. ก�รเยี่ยมเยียนลูกค้�
2. ก�รเชิญลูกค้�เยี่ยมชมโรงง�น
3. ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�
4. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
5. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. สินค้�ที่มีคุณภ�พ
2. ส่งมอบสินค้้�ตรงเวล�
3. ก�รจัดช่องท�งสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน

เจ�้หนี้ 1. ร�ยง�นประจำ�ปี
2. งบก�รเงิน
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลเพื่อก�รวิเคร�ะห์สินเชื่อ 

1. ชำ�ระหนี้ตรงเวล�
2. แผนง�นสำ�หรับกำ�หนดเวล�ชำ�ระหนี้

พนักง�น 1. จดหม�ยข่�วภ�ยใน
2. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น อีเมล์ Intranet, video 

conference
3. ก�รประชุม/สัมมน�/อบรม
4. ก�รประชุมส�ยง�นประจำ�ปี
5. ก�รประชุมระหว่�งหัวหน้�ง�นกับพนักง�น
6. ก�รประเมินผลง�นพนักง�นประจำ�ปี

1. สิทธิประโยชน์และค�่ตอบแทนที่แข่งขันได้
2. คว�มก้�วหน้�ต�มตำ�แหน่งง�น
3. พัฒน�ตนเอง
4. อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นที่ทันสมัย
5. คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ชุมชน/สังคม 1. ก�รพบปะชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ
2. ก�รร่วมกิจกรรมต�่งๆ ของชุมชน
3. ก�รแนะนำ�ก�รเสริมสร�้งอ�ชีพแก่ชุมชน

1. ก�รลดภ�วะจ�กก�รผลิตของโรงง�น
2. ก�รชดเชยค่�เสียห�ยอย่�งเหม�ะสม
3. ส่งเสริมก�รจ้่�งของชุมชน
4. สนัยสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของชุมชน

หน่วยง�นของรัฐ 1. ก�รร่วมและก�รสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นในด�้นต่�งๆ
3. ก�รขออนุญ�ตในเรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนด

1. ปฏิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย
2. ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในก�รพัฒน�ท้องถิ่น
3. ขจัดหรือลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมท่ีอ�จเกิด

แก่ชุมชน
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ด้านเศรษฐกิจ

1. การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯตระหนักดีว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืนจะต้องมี 

คว�มสมดุลกันระหว่�งคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ(ซ่ึงหม�ยรวมถึงผลกำ�ไร
ประจำ�ปีและก�รเติบโตของธุรกิจในระยะย�ว) กับก�รใส่ใจในเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ในส่วนของคว�มมั่นคงท�งธุรกิจ บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�ม
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้โดยพิจ�รณ�ทบทวนหรือแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึน
เพือ่ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยท่ีตัง้ไว้ภ�ยใตก้รอบก�รกำ�กบักจิก�รท่ีด ีโดยมี
แนวท�งท่ีชดัเจนว�่กระบวนก�รท�งธรุกจิของบรษัิทจะตอ้งไม่สร�้งปัญห�
ใหก้บัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และพย�ย�มเสรมิสร�้งกจิกรรมท่ีจะช่วยรกัษ�
สิ่งแวดล้อมและพัฒน�สังคมไปพร้อมกันด้วย

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ก�รจัดก�รวัตถุดิบอย�่งยั่งยืน
จ�กรูปก�รจัดก�รหว่งโซ่คุณค�่แสดงให้เหน็ว�่ต้นน้ำ�ของธุรกิจ

คืออ้อย ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลัก ท�งกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ 
ดังกล่�วจึงต้องมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีเพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พ  
ซ่ึงห�กได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พจะส่งผลให้ได้สินค้�ท่ีดีต�มม�ด้วยเช่นกัน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้นำ�โครงก�ร iCane (Intelligance Cane System by KSL 
Group) ประกอบด้วย 4 โครงก�ร คือ โครงก�ร iFarm iMap iForm iCash 
ซ่ึงเป็นระบบก�รพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พในก�รส่งเสริมช�วไร่  
ก�รปลกูอ้อยของ KSL ท่ีพฒัน�โดยใช้นวตักรรมระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ 
ม�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่ือให้ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของช�วไร่ 
และเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริห�รง�นอย�่งสมบูรณ์แบบ

โครงก�ร iFarm เป็นก�รเปลี่ยนวิธีปลูกอ้อยเกษตรขน�ดใหญ่
ของบริษัทฯ ในรูปแบบเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming) ซ่ึงปลูกใน
พืน้ท่ีภ�คตะวนัตกของเคเอสแอล ส�ข�อำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ี
โดยมทีีมเพ�ะปลกูของเคเอสแอล ส�ข�อำ�เภอท่�มะก� จงัหวดัก�ญจนบรุ ี
เป็นทีมดูแลภ�ยใต้ช่ือทีม KSL Ranger โดยได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วย
ในก�รปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS (Guidance and Auto 
Steering System) ท่ีเหม�ะสมกับก�รเพ�ะปลูกอ้อย จ�กก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับเครื่องจักรให้สอดคล้องกัน ซึ่งช่วยในเรื่องก�รพัฒน�กระบวนก�รปลูก 
ก�รบำ�รุง ตลอดจนก�รเก็บเกี่ยวอ้อย ด้วยก�รบริห�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน
และมีประสทิธภิ�พในทิศท�งเดยีวกนั และยังเป็นก�รเพือ่เพ่ิมผลผลติอ้อย 
ในแปลงและลดต้นทุนก�รผลิตต่�งๆ อ�ทิ ลดก�รไถพรวน ลดก�รใช้
ส�รเคมี ลดแรงง�น ลดก�รเผ� ลดก�รบดอัด ลดผลกระทบจ�กปัญห�ภัยแล้ง  
ลดปัญห�ก�รท่วมขังของน้ำ�ในแปลง ขจัดสิ่งกีดขว�งในแปลงเพ�ะปลูก 
เป็นต้น

โครงก�ร iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำ�ม�พัฒน�ง�นของ
นักส่งเสริมเพื่อลดขั้นตอนก�รทำ�ง�น เพิ่มคว�มสะดวก รวดเร็วแก่ช�วไร่ 
โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ก�รทำ�ง�น

แบบเดิม แบบใหม่

1. ใช้กระด�ษในรูปแบบฟอร์มต่�งๆ
ให้แก่ช�วไร่

2. นำ�เอกส�รต่�งๆม�กรอก
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักง�น

3. ระยะเวล�ในก�รดำ�เนิน 
ก�รรวมถึงพิจ�รณ� ใช้เวล�
ประม�ณ 5-14 วัน

1. กรอกข้อมูลของช�วไร่ลง 
Tablet

2. ข้อมูลดังกล่�เข�้สู่ระบบ
ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

3. ได้ทันที ใช้ระยะเวล�
ประม�ณ 2-6 วัน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน GRI102-9

ธุรกิจต้นน้ำา ธุรกิจปลายน้ำา

ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำาตาล

น้ำาตาล

กากอ้อย

กากน้ำาตาล

กากหม้อกรอง

โรงไฟฟ้า

โรงงานเอทานอล

โรงงานปุ๋ย

ขนส่ง

ขนส่ง

ขนส่ง

น้ำา KA

ลูกค้า

 ปุ๋ย

ไบโอแก๊ส

เอทานอล

กระแสไฟฟ้า
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จะเห็นไดว่้�ก�รนำ�เทคโนโลยีดงักล�่วม�ใช้สง่ผลให้ ก�รทำ�ง�น 
สะดวก รวดเรว็ และลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�นไดเ้ป็นอย่�งด ีสง่ผลให้ส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รเวล�และให้บริก�รช�วไร่ได้อย�่งรวดเร็ว และทันต่อก�รแก้
ปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้อย�่งทันท่วงที

โครงก�ร iMap เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เช่นเดียวกับ iForm 
แต่นำ�ม�ใช้เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นท่ีปลูก ก�รปลูก 
บำ�รุงรักษ� เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนก�รเฝ้�ระวัง (Monitoring) รวมถึง 
ค�ดคะเนได้ว่�ไร่อ้อยส�ม�รถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริห�รจัดก�รไร่อ้อย 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ส่งผลให้ลดก�รติดคิวอ้อยในโรงง�นและ
ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น

ข้อดีของก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล�่วม�ใช้
1. ส�ม�รถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดต�มก�รเติบโตของ

อ้อย ได้อย่�งถูกต้อง
2. ค�ดคะเนได้ว่�อ้อยพร้อมท่ีจะตัดอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่�ง

แม่นยำ�ม�กขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น
3. ลดก�รติดคิวอ้อยเป็นระยะเวล�น�น

โครงก�รปลกูออ้ยอย่�งย่ังยืน เป็นโครงก�รเปลีย่นก�รปลกูอ้อย 
ท่ัวไปให้เป็นก�รปลูกอ้อยออร์แกนิค โดยนำ�ปุ๋ยอินทรีย์ม�ใช้ในแปลงปลูกอ้อย 
เพื่อให้ได้อ้อยท่ีม�จ�กธรรมช�ติ 100 % ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�รของ
โครงก�ร 3 ปี และยังเป็นก�รช่วยลดต้นทุนก�รผลิตด้วยก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และช่วยลดก�รทำ�ล�ยหน้�ดิน โดยนำ�ร่องโครงก�รท่ีเคเอสแอล ส�ข�
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี ซ่ึงช�วไร่ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รอ้อยย่ังยืนจะ
ไดร้บัคว�มรูแ้ละคำ�แนะนำ�จ�กทีมนกัวชิ�ก�รของเคเอสแอลตลอดโครงก�ร

โครงก�รศึกษ�เพ่ือ CCS ในอ้อย เป็นโครงก�รก�รปลูก
อ้อยเพื่อทดลองก�รเพิ่มค่� CCS ด้วยส�รเร่งคว�มหว�นให้กับอ้อย  
สบืเนือ่งม�จ�กบรษัิท YAMAHA ไดเ้คยเข้�ม�ทำ�ก�รทดลองก�รพน่ส�รเรง่ 
คว�มหว�นตั้งแต่ปี 2561 และในปี 2562 ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก 
บรษัิท คช�เคมกี�รเกษตร จำ�กดั เข้�ม�รว่มทดลองเรือ่งส�รเรง่คว�มหว�น 
และเพิ่มก�รทดลองส�รกำ�จัดวัชพืช

โครงก�ร KSL Junior Farmer 2019 ท�ย�ทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีท่ี 2
เปน็โครงก�รท่ีกลุม่บรษัิท KSL ตอ้งก�รสง่ตอ่คว�มเป็นอยู่ของ

ธุรกิจก�รทำ�ฟ�ร์มอ้อยแก่เกษตรกรช�วไร่อ้อย โดยส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ
และสว่นกจิกรรมเพือ่สงัคมไดจ้ดัหลกัสตูร “ท�ย�ทเกษตรกรรุน่ใหม่” โดยมี 
วัตถุประสงค์หลัก เรื่องก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้รับก�รอบรมของท�ย�ทเกษตร
ไปประยุกต์ใช้กับแปลงอ้อยของพ่อแม่ และในอน�คตท�ย�ทกลุ่มนี้จะ
ทำ�ก�รเปิดโควต�เป็นของตนเอง นอกจ�กนั้นเพื่อก�รสนับสนุนให้ช�วไร่
ปลูกอ้อยอย่�งยั่งยืน เพื่อก�รขย�ยผลผลิตในแนวตั้ง เพื่อก�รสร้�ง 
คว�มสมัพนัธท่ี์ดรีะหว่�งช�วไรแ่ละโรงง�น เพ่ือสร�้งทีมท�ย�ทเกษตรกร
รุ่นใหม่ต่�งโรงง�นกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีก�รปลูกอ้อยหรือเรื่องอื่นๆ  
เกี่ยวกับอ้อยของแต่ละภ�ค

โดยมคีว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรบัเกษตรกรรุน่ใหม่ท่ีมคีว�มสนใจ
ในธรุกจิอ้อย และส�ม�รถสร�้งคว�มย่ังยืนได้ด้วย ตนเอง บนพืน้ฐ�นแนวโนม้ 
อน�คตในอุตส�หกรรมอ้อยในอน�คตของประเทศไทย และก�รส�นต่อ
อ�ชีพก�รทำ�ไร่อ้อยให้มี คว�มมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมท�ย�ทเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562 จัดข้ึนท่ีศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ป�ร์ค แอนด์ รีสอร์ท ระหว่�ง
วันที่ 7-9 พฤศจิก�ยน 2562 หัวข้อของหลักสูตก�รอบรม ดังนี้ 1.ก�รให้
คว�มรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยก�รอธิบ�ยเรื่องก�รวิเคร�ะห์และก�รตัดสินใจ
ลงทุน 2.ก�รเพิ่มผลผลิต ด้วยก�รจัดก�รฟ�ร์มสมัยใหม่และก�รประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีกับก�รเกษตร 3.ศ�สตร์ประยุกต์ด้วยก�รปรับใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงก�รนวัตกรรมเครื่องมือก�รใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย 
โดยบรษัิท เคเอสแอล แมททีเรยีล ซัพพล�ยส ์จำ�กดั ซ่ึงจดัจำ�หน�่ย

ปุ๋ยอนิทรย์ีแกเ่กษตรกรช�วไรอ้่อยของบรษัิทฯ ไดพ้ฒัน�นวตักรรมเครือ่งมอื 
ก�รใส่ปุ๋ย เพื่อช่วยแก้ปัญห�ก�รใส่ปุ๋ยเกษตรกรช�วไร่อ้อย อันเนื่อง 
ม�จ�กเครื่องมือท่ีมีอยู่ไม่เอ้ืออำ�นวยกับก�รใส่ปุ๋ยในปัจจุบัน ทำ�ให้เกิด 
ก�รพัฒน�เครื่องมือขึ้นใหม่ 2 รูปแบบดังนี้

1.   มินคิอมบ�ย เป็นตัวเตรยีมดนิเพือ่ใสปุ่ย๋อินทรยี ์ซึง่เครือ่งมือ 
ตัวนี้นอกจ�กจะเพิ่มก�รฝั่งปุ๋ยอินทรีย์ลงดินเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นทำ�ง�น
ได้เต็มประสิทธิภ�พแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นและก�รเตรียมดิน
ของเกษตรกรลง

2.  เครื่องมือฝังปุ๋ย 2 ถังพร้อมบูมสเปรย์ ปัจจุบันเครื่องมือ 
ฝังปุ๋ยจะมีเพียง1ถัง และถ้�ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีพร้อมกันจะทำ�ให้
ปุ๋ยติดเครื่องมือไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้เต็มประสิทธิภ�พ ท�งบริษัทฯ จึง
ได้พัฒน�เครื่องมือท่ีมีถังใส่ปุ๋ยเพ่ิมม�เป็น 2 ถังเพื่อแยกปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี และนอกจ�กนั้นยังเพิ่มก�รบูมสเปรย์เข้�ม� ซ่ึงก�รใช้เครื่องมือ 
ดังกล่�วช่วยลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นของเกษตรกรลงอีกด้วย



สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต     189    

รายงานประจำาปี  2562     

มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานการผลิตสินค้า
มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิตภายใน

โรงงานที่จะต้องได้รับการยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 100 % 
เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญด้านมาตรฐาน 
การผลติสนิคา้เป็นอย่างมาก สนิคา้ท่ีผลติออกมาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของลูกค้า หรือเป็นมาตรฐานตามกฎหมายท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศ
และระดับสากล

กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำากับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ 
ลูกค้าในหมวดท่ีว่าด้วยบทบาทผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบจัดการ
คุณภาพในระดับสากล, มอก56-2552 เป็นต้น

นอกจากนโยบายการกำากบัดแูลกจิการดงักลา่วแลว้ กลุม่บรษัิทฯ 
มุ่งเน้นในเรื่องการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) กลุม่บรษัิทฯจงึไดเ้ริม่นำามาตรฐานระดบัโลกเกีย่วกบัการผลติสนิค้า
เกษตรแบบย่ังยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย คือ มาตรฐาน 
Bonsucro มาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตอ้อยในไร่  
การผลิตน้ำาตาลในโรงงาน ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
สู่ลูกค้า นับเป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำาตาลทรายท่ีบูรณาการ 
เรื่องความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ช่วย
ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานและเคารพสทิธมินษุยชน รกัษาสมดลุสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ดีขึ้น

ปัจจุบันผู้ซ้ือในตลาดโลกให้การยอมรับมาตรฐาน Bonsucro  
ในเรื่องความย่ังยืนตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา และมีนโยบายเลือกใช้
วัตถุดิบท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน 
ดงันัน้ ถอืเป็นการพฒันาอีกกา้ว หนึง่ของบรษัิทฯ ในการสรา้งความยัง่ยืน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกต่อไป

ความต้องการของลูกค้า 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกค้า การส่งมอบท่ีตรงเวลา และการบริการ
ในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัดและ
กำาหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิให้ สอดคลอ้งกนัภายใตค้วามรบัผดิชอบและ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

บรษัิทสือ่สารกบัลกูคา้อย่างสม่ำาเสมอผา่นช่องทางตา่งๆ รวมท้ัง 
เย่ียมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูล 
ข่าวสารใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

“ ผลติน้ำาตาลทรายคณุภาพ  ด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

ในทางกลับกันบริษัทฯได้เชิญลูกค้าเย่ียมชมกิจการและตรวจสอบ
ระบบงานของบริษัทฯ และโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้ พิจารณาศักยภาพและ
ความพร้อมของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ขายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า 
รวมถึงบริษัทได้สำารวจความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปีและ 
นำาข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษัท 
ต่อไป

มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน 
บริษัทได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2562 บริษัทได้รับระบบคุณภาพ ดังนี้ ISO9001:2015, 
GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher, Bonsucro  
และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 
  3.    การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯถือว่าการกำากับดูแลกิจการเป็นกลไกท่ีสำาคัญใน 
การทำาให้บริษัทสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ชาวไร่ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน 
และหน่วยราชการ บริษัทจึงมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีเกี่ยวกับ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่อย่างชัดเจน เพือ่ให้การดำาเนนิกจิการของบรษัิทมี 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

รายงานประจำาปีได้กล่าวถึงนโยบายการกำากับดูแลและ 
การกำากับดูแลกิจการไว้ที่หน้า 55 เป็นต้นไป

   4.      การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (GRI302-1)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมท้ัง 
ผู้มีส่วนได้เสียยังให้ความสำาคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



190     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

ก�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (GRI305-1,GRI305-2) 
 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อลดก�รปล่อยเรือนกระจก
ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม  โดยก�รลดใช้พลงัง�นในกระบวนก�รผลติและใน
สำ�นกัง�น ก�รสง่เสรมิก�รลดใช้พลงัง�นในชมุชน ไปพรอ้มกบัก�รสง่เสรมิ 
ก�รเพิม่แหลง่กกัเกบ็ก�๊ซเรอืนกระจก ดว้ยก�รสร�้งพืน้ท่ีสเีขยีวในโรงง�น 
ก�รปลกูป่� และก�รสง่เสรมิกจิกรรมป่�ชุมชนท่ัวประเทศ ตลอดจนก�รให้
คว�มร่วมมือกับทั้งภ�ครัฐ และองค์กรต่�งๆ

หม�ยเหตุ  *พลังง�นทดแทน คือ ก�กอ้อยจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล
            *ปริม�ณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × ค่�ก�รแปลงหน่วย (เมกกะจูล)
                                                                 1000
            *ปริม�ณก�กอ้อย (ตัน) × ค่�คว�มร้อนต่ำ� (Low heating value)
                                                   0.004186

หม�ยเหต ุ
*  ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง คือ ปริม�ณก�รใช้น้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน/
   LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission factor) = หน่วยตัน   
   ค�ร์บอนไดออกไซด์
*  ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม คือ ปริม�ณก�รซื้อไฟฟ้�จ�กหน่วยง�น 
    ภ�ยนอก (หนว่ยเป็นเมกกะวตัตช์ัว่โมง) × ค�่ก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก (Emission factor)  
   = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์
*  ค�่ก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก (Emission factor) อ้�งอิงจ�กองคก์�รบรหิ�รจดัก�รก�๊ซเรอืน
   กระจก (TGO) (องค์ก�รมห�ชน) 

     5.    การจัดการสิ่งแวดล้อม

ก�รใช้น้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ (GRI303-1 )
ก�รสูบน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ดิบเพื่อนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต

น้ำ�ต�ล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และน้ำ�ใช้
ในสำ�นกัง�น น้ำ�ท้ิงจ�กกระบวนก�รผลติน้ำ�ต�ลสว่นใหญเ่ป็นน้ำ�จ�กระบบ
หลอ่เย็นท่ีใช้ในก�รแลกเปลีย่นอุณหภมู ิโดยน้ำ�ท่ีใช้แลว้จะถกูสง่เข้�สูร่ะบบ
บำ�บัด ด้วยก�รตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภ�พธรรมช�ติ 
กอ่นปลอ่ยออกจ�กโรงง�น เพ่ือให้ม่ันใจว�่คุณภ�พน้ำ�ท่ีปลอ่ยออกสูแ่หลง่
รองรับน้ำ�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด ได้แก่ ม�ตรฐ�นชลประท�น 
ม�ตรฐ�นกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของแหล่งรองรับน้ำ� ส่วนน้ำ�ใช้ในอ�ค�รท่ี
บำ�บัดจนได้ม�ตรฐ�นแล้วจะถูกน้ำ�ไปใช้ในระบบรดน้ำ�ต้นไป แปลงส�ธิตเกษตร 
และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป

ปริม�ณน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ภ�ยนอก ปี 2561-2562
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Reduce โดยก�รลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ของโรงง�น คือช่วงฤดูหีบ
จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ท่ีเกิดจ�กก�รควบแน่นของไอน้ำ�) ม�ใช้ใน
กระบวนก�รผลิต เพื่อลดก�รใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตร�โบลว์ด�วน์ (blow 
down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหม�ะสม ควบคุมก�รใช้น้ำ�อ่อนในจุดท่ีจำ�เป็น
เพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี/น้ำ�

Reuse โดยก�รนำ�น้ำ�ใช้ซ้ำ�/ใช้น้ำ�อย่�งคุม้ค�่ คอื นำ�น้ำ�จ�กระบบ
หลอ่เย็นเครือ่งจกัร (condenser water) ม�ใช้กบัระบบน้ำ�ชะข้ีเถ�้จ�กหมอ้
ไอน้ำ� ใช้ในก�รล�้งหม้อตม้ ฉีดล�้งพืน้อ�ค�รผลติ นำ�น้ำ�จ�กระบบหลอ่เย็น
เคร่ืองกล่ันห้องปฎิบัติก�รม�ใช้ซ้ำ� ก�รนำ�น้ำ�โบลว์ด�วน์จ�กระบบหอหล่อเย็น 
(Cooling tower) รวมเข้�สู่ระบบน้ำ�คอนเดนเซอร์

Recycle โดยก�รนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม่ คอื น้ำ�เสยีท่ีผ�่นก�รบำ�บดั
แล้ว จะถูกส่งกลับม�ใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ ระบบดับเพลิง  
ก�รฉีดสเปรย์น้ำ�พรมกองเก็บก�กอ้อย ฉีดดับฝุ่นล�นจอดรถอ้อย และ
ก�รรดน้ำ�ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวท้ังนี้เพื่อให้มีปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องระบ�ยออก
สู่ส่ิงแวดล้อมเท่�ท่ีจำ�เป็น กลุ่มบริษัทฯยังติดต้ังระบบบำ�บัดน้ำ�ให้เหม�ะกับ
คุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รบำ�บัดน้ำ�
ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วอย�่งมีคุณภ�พ เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อแหล่งรองรับน้ำ�และก�รใช้ประโยชน์ของชุมชน

โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated 
Fixed Film  เพ่ือนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่  

ในแต่ปีจะมีน้ำ�คอนเดนเสทออกม�ปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี 
(ขึ้นกับปริม�ณอ้อยเข้�หีบ) กลุ่มบริษัทฯ จึงห�วิธีในก�รบำ�บัดน้ำ� 
คอนเดนเสทเพ่ือนำ�กลับม�ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำ�โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
ชนิด Submerge Aerated Fixed Film (SAF) เพื่อนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่
เป็นโครงก�รนำ�ร่องที่โรงง�นของบริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นแห่งแรก เมื่อประเมินแล้วเห็นว�่
ได้ผลดีต�มท่ีต้ังเป้�หม�ยไว้ จึงได้ขย�ยก�รจัดทำ�ระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
ชนิด SAF นี้ไปทุกโรงง�นในกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
1. เพื่อบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทแล้วนำ�น้ำ�ท่ีบำ�บัดแล้วกลับม�

ใช้ประโยชน์ต่�งๆ ภ�ยในโรงง�น เช่น รดน้ำ�ต้นไม้, ใช้พรมถนน
และล�นจอดเพื่อดับฝุ่น, ใช้พรมดับฝุ่นกองเก็บก�กอ้อย, นำ�น้ำ� 
ไปใช้ในระบบดับเพลิง, ใช้เติมเสริมในระบบน้ำ�หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ 
เป็นต้น

2. เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�
ธรรมช�ติให้น้อยลง และไม่ปล่อยน้ำ�เสียออกสู่ส�ธ�รณะ

3. เพื่อป้องกันก�รข�ดแคลนน้ำ�ดิบจ�กแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ

เป้�หม�ยของโครงก�ร
ควบคุมค�่น้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มและ

บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสทเพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น 100%

3 R
กลุ่มบริษัทฯมีมาตรการใน 
การควบคุมการใช้น้ำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลัก 3 R 
กล่าวคือ

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กโครงก�ร
1. นำ�น้ำ�กลับม�ใช้ซ้ำ� (Reuse) ได้ 100%
2. ไม่สร้�งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยก�รไม่ปล่อย

น้ำ�เสียออกสู่ภ�ยนอก

โครงก�รก�รกำ�จัดขยะโดยก�รเข้�ร่วมกับชุมชน
เป็นโครงก�รที่บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ส�ข�อำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ีจดัโครงก�รข้ึนเพือ่สง่เสรมิก�รมี
สว่นรว่มในก�รคดัแยกขยะท่ีตน้ท�ง โดยเข้�รว่มกบักจิกรรมก�รทอดผ�้ป่�
ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ณ วัดหลุมรัง ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอ
บ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กท้ังภ�ครัฐและ
เอกชนในอำ�เภอหลุมรัง จังหวัดก�ญจนบุรี

นอกจ�กนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด ได้ก�รรับรองอุตส�หกรรม
สีเขียวระดับท่ี 2 ปฎิบัติก�รสีเขียว (Green Activity) จ�กกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ประจำ�ปี 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นว่�
บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำ�เร็จต�ม 
เป�้หม�ยที่กำ�หนดไว้

บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่�งๆ 
ดังนี้

• ม�ตรก�รลดก�รเผ�อ้อย ด้วยวิธีก�รรณรงค์รับซ้ืออ้อยสด
โดยให้ร�ค�สูงกว่�อ้อยไฟไหม้ และมีก�รให้คว�มรู้ถึงผลกระทบ
ของก�รเผ�อ้อย

• ม�ตรก�รลดผลกระทบฝุ่นละอองจ�กรถบรรทุกอ้อย โรงง�น
ตั้งจุดล้�งล้อท้ังก่อนเข้�และออกจ�กโรงง�น เพื่อลดปัญห�
ฝุ่นละออง

• ก�รลำ�เลียงก�กอ้อยไปยังโรงไฟฟ้�  โรงง�นมีระบบส�ยพ�น
ลำ�เลียงแบบปิด เพื่อลดปัญห�ก�รฟุ้งกระจ�ยของก�กอ้อย

• ม�ตรก�รลดฝุ่นละอองจ�กก�รจัดเก็บปูนข�วและเตรียม 
ปูนข�ว โรงง�นมีก�รสร้�งอ�ค�รถ�วรเป็นประตูม้วนไฟฟ้�
เพื่อลดปัญห�ก�รฟุ้งกระจ�ย

• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถนนโดยเฉพ�ะบริเวณด้�นหน้�โครงก�ร 
โรงง�นมีก�รจัดพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด กว�ด ล้�งถนน 
บริเวณหน้�โรงง�นต�มคว�มเหม�ะสม และในช่วงฤดูหีบ มี
ก�รเก็บอ้อยท่ีตกหล่นต�มเส้นท�งลำ�เลียงอ้อยเข้�สู่โรงง�น 
(ประจำ�ทุกวัน)

• ก�รพรมน้ำ�ล�นจอดรถบรรทุก โรงง�นมีก�รฉีดพรมน้ำ�บรเิวณ
ล�นจอดรถบรรทุก เพ่ือลดก�รฟุ้งกระจ�ยของฝุ่น ฉีดพรม
ถนนหน�้โรงง�น และถนนหมู่บ�้นต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

• ก�รลงพื้นท่ีหมู่บ้�นบริเวณโดยรอบโรงง�น ช่วงฤดูหีบท�ง
โรงง�นมีก�รลงพื้นท่ีตรวจกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียน และ
ก�รลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ของเจ้�หน�้ที่กิจกรรมเพื่อสังคม

0 ppm.

ควบคุมน้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ 100%
บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสท
เพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น
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• ก�รจัดก�รมูลฝอยทั่วไป โดยจัดเตรียมภ�ชนะรองรับมูลฝอย
ภ�ยในพื้นท่ีโรงง�นให้เพียงพอ และรวบรวมเพื่อส่งไปกำ�จัด
ยังเทศบ�ล พร้อมทั้งมีก�รคัดแยกขยะเปียก เศษอ�ห�รออก
จ�กขยะทั่วไป

• ก�กน้ำ�ต�ล มีก�รจัดเก็บในถังเหล็กรวบรวมไว้ส่งให้บริษัทคู่ค้� 
พรอ้มท้ังก�รบรจิ�คและสนบัสนนุก�กตะกอนหมอ้กรองให้กบั
เกษตรกรไปเป็นส่วนประกอบในก�รทำ�ปุ๋ย

• น้ำ�มันหลอ่ลืน่น้ำ�มันเก�่ท่ีใช้แลว้ ห�กเป็นน้ำ�มันท่ียงัมคีณุภ�พ
เกบ็ใสถ่งั 200 ลติร ตดิตอ่ผู้รบัซ้ือท่ีถกูกฎหม�ยม�รบัซ้ือ สว่น
ท่ีไมไ่ดค้ณุภ�พเกบ็ใสถ่งั 200 ลติร มฝี�ปิดมิดชดิ รวบรวมไว้
ที่จัดเก็บรอส่งเพื่อกำ�จัด

• กระด�ษกรองปนเป้ือนส�รตะกั่ว กระด�ษกรองปนเป้ือน 
ส�รตะก่ัวจ�กห้องปฏิบัติก�รประม�ณ 3 ตัน/ปี จัดเก็บใส่ถัง  
200 ลิตร มีฝ�ปิดมิดชิด รวบรวมไว้ ท่ีอ�ค�รจัดเก็บ 
รอส่งกำ�จัดยังหน่วยง�นท่ีได้รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม

• ก�รจัดก�รด้�นเสียง โรงง�นจะเลือกใช้เครื่องจักรท่ีมี 
ก�รออกแบบระดับคว�มดังของเสียงต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมท้ัง
กำ�หนดให้เครื่องจักรท่ีมีระดับเสียงดังให้ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�ร
เพ่ือลดระดบัเสยีง และโรงง�นมีก�รปลกูตน้ไม้บรเิวณโดยรอบ
โรงง�นเพื่อป้องกันและดูดซับเสียง

• ตรวจวัดคุณภ�พน้ำ� มีก�รตรวจวัดคุณภ�พน้ำ�ท้ังก่อน 
ก�รบำ�บัดและหลังก�รบำ�บัด เดือนละ 1 ครั้ง 

• ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย โรงง�นมีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียภ�ยในโรงง�น 
ส่วนน้ำ�เสียท่ีผ่�นก�รบำ�บัดแล้วโรงง�นจะนำ�ม�ใช้ใหม่ เช่น 
รดน้ำ�ต้นไม้ภ�ยในโรงง�น เป็นต้น 

ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ (GRI305-7)
กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดผลกระทบอันเกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น

แล้วยังตระหนักถึงก�รอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้�งโรงง�น โดยติดต�ม 
เฝ้�ระวังผลก�รตรวจวัดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกสู่ภ�ยนอกให้เป็นไป 
ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด โดยเฝ้�ระวังและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนง�นและเป้�หม�ยตลอดจนให้มั่นใจ
ว่�ชุมชนท่ีอยู่รอบข้�งจะได้รับผลกระทบอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินง�น
น้อยที่สุด และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต่อไป 

ก�รจัดก�รก�กของเสียอุตส�หกรรม (GRI306-2)
เพ่ือให้ปริม�ณวัสดุท่ีเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิตและก�รบำ�รุง

รักษ�ของกลุ่มบริษัทฯมีปริม�ณท่ีต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยท่ีสุด กลุ่มบริษัทฯ
จงึใส่ใจในก�รควบคมุดแูลก�รใช้วตัถดุบิและวัสดอุุปกรณ์ในก�รบำ�รงุรกัษ�
อย่�งมีประสิทธิภ�พและก�รเลือกวิธีก�รกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยทุกแห่งจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือก 
ผู้รับกำ�จัดและวิธีก�รกำ�จัดว่�ต้องดำ�เนินก�รอย่�งรัดกุมและเป็นไปต�มท่ี
กฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รตรวจติดต�มก�รกำ�จัดของผู้รับ
กำ�จัด เพื่อให้มั่นใจว่�วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจ�กกลุ่มบริษัทฯจะได้รับก�รจัดก�ร
ที่ถูกต้องและเหม�ะสม เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของกระทรวงอุตส�หกรรม

ในกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย จะมีก�กหม้อกรองซ่ึงเป็นส่วนผสม
ของดินทร�ยและส�รอินทรีย์จ�กอ้อยเกิดข้ึน โรงง�นน้ำ�ต�ลทร�ยจะนำ�
ก�กหมอ้กรองนี้ไปผลติปุ๋ยและส�รบำ�รงุดนิหรอืนำ�ไปใส่ในไรอ้่อยเพือ่เพิม่
คุณภ�พของพื้นที่เพ�ะปลูก

* ไม่มีร�ยง�นของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจ�กไม่มีก�รเผ�ไหม้
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    6.   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (GRI403-2)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในการทำางานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพ่ือดำาเนินงานเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบ 
ความปลอดภยัของสถานท่ีทำางานสม่ำาเสมอ ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนภยั 
ภายในอาคารถงัดบัเพลงิประตหูนไีฟตลอดจนจดัให้มกีารฝกึซ้อมดับเพลงิ
เบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี และในส่วนของโรงงาน 
ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีมี 
ความปลอดภัยสำาหรับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาเย่ียมชมโรงงาน 
โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายท่ี 
อาจเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
รักษาความปลอดภยัของกลุม่โรงงานท้ังหมด เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ให้กบั 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

ความปลอดภัยเป็นส่ิงสำาคัญแรกๆท่ีกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง  
โดยต้ังเป้าหมายในการดำาเนินงาน คือ การเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุ
ต่อพนักงานและผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT การฝึกฝนการหย่ังรู้ระวังอันตราย คือ กิจกรรม

ท่ีปฎิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือความปลอดภัยในการทำางานเป็นกิจกรรมท่ี 
ฝึกการพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดท่ีว่า ช่วยกันทำาอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง โดยเฉพาะการช้ีน้ิว และพูดย้ำา มีการฝึกอบรมทางด้านความรู้ 
และเทคนคิ ความไวของประสาทสมัผสั ดา้นอันตราย รวมไปถงึการมีสมาธ ิ
และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง

กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำากันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังน้ัน กิจกรรมน้ี
จึงมีความสำาคัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้เกิดข้ึน 
ในการทำางาน

กิจกรรม KYT เป็นการเตือนสติท่ีก่อนปฎิบัติงานท่ีเกิดจาก 
การผิดพลาดของคน เพราะในการทำางานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา  
ทุกวินาที ทุกนาที ทุกช่ัวโมง ไม่ได้กำาหนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดท่ีไหน  
ผลเสียหายการสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้

หมายเหตุ 
ใช้ซ้ำา/ใช้ใหม่:  สำาหรับขยะอันตรายบางชนิดที่สามารถนำาไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ได้อีกครั้ง เช่นถังน้ำามัน หรือ นำาไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นได้ 

ฝังกลบ:  เป็นกากหม้อกรองหรือเถ้าซ่ึงเป็นส่วนผสมของดินทรายและสารอินทรีย์จากอ้อยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต กากหม้อกรองและเถ้านี้สามารถนำาไปผลิตปุ๋ยและ 
           สารบำารุงดินหรือนำาไปใส่ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูก
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กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมท่ีให้พนักง�นระดับปฎิบัติก�รมีส่วนร่วม
ในก�รค�ดก�รณ์ว่�ง�นท่ีทำ�มีอันตร�ยอะไร จ�กน้ันให้ทำ�ก�รเตือนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือช้ี ป�กย้ำ�”

เง่ือนไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดม�จ�กคว�มจริงใจ
2. ต้องรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอ่ืน
หัวใจของก�รทำ� KYT ทุกคนต้องทำ�อย่�งจริงจังในก�รช่วยกันคิด 

หรือระดมสมอง  โดยปกติคว�มปลอดภัยจะม�จ�กก�รส่ังก�รของผู้บริห�ร
เพ่ือให้คนง�นได้รับคว�มปลอดภัย ซ่ึงเป็นจุดเสียทำ�ให้คนง�นรอแต่คำ�ส่ังจ�ก
ฝ่�ยบริห�รเท่�น้ันทำ�ให้เสียเวล�และไม่ตรงกับปัญห�

กิจกรรม Safety Health and Environment (SHE Day)
กิจกรรม SHE Day เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดข้ึนเพ่ือ 

ส่งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�น โดยบริษัท น้ำ�ต�ล 
นิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุน�ยน 2562 
และบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น (มห�ชน) ส�ข�อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ในเดือนสิงห�คม 2562 เพ่ือให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�นโดยกิจกรรมจะเน้นให้คว�มรู้พนักง�นในด้�นก�รใช้อุปกรณ์ Safety 
ให้กับทุกคนในโรงง�น โดยผู้ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นต่�งๆ ม�ให้คว�มรู้ 
แก่พนักง�น และในทุกๆเดือน จะมีก�รเข้�ไปตรวจคว�มปลอดภัยของ
พนักง�นแต่ละแผนกเพ่ือเตือนสติให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�น และให้คะแนนพนักง�นแต่ละแผนก และห�กพนักง�นผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน SHE Day จะมีก�รมอบร�งวัลดีเด่นให้แก่
พนักง�นเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับพนักง�นทุกคน 

ภาพกิจกรรม SHE Day ของบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
สาขาอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ภาพกิจกรรม SHE Day  ของบรษัิท น้ำาตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจำากัด

โครงก�ร Zero Accident 
โครงก�ร Zero Accident หรือโครงก�รอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

1,000,000 ช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็นโครงก�รท่ีบริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ล
ขอนแกน่ จำ�กดั ส�ข�อำ�เภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จดัข้ึนโดยคณะกรรมก�ร
คว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยัและสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น (คปอ.) เพือ่
ส่งเสริมก�รสร้�งคว�มปลอดภัยในองค์กร จนกระท่ังส�ม�รถทำ�ให้ไม่มี
อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นจนถึงขั้นหยุดง�นเกิน 3 วัน 

หม�ยเหตุ
• อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัดก�รเกิดอุบัติเหตุ

ขององค์กรโดยคำ�นวณจ�กจำ�นวนร�ยคนท่ีเกิดอุบัติเหตุเทียบอัตร�ส่วนต�มม�ตรฐ�น
คนง�น 100 คน ทำ�ง�น 8 ชั่วโมงต่อวัน จำ�นวน 250 วันทำ�ง�นต่อปี ซึ่งเทียบเท่�กับ 
200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

• ข้อมูลผู้รับเหม�มี 3 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด(มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง 
บรษัิท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั(ส�ข�วงัสะพงุ) และบรษัิท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั
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    7.   คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (GRI401-2)

พนักง�นคือจุดเริ่มต้นของก�รขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่คว�มสำ�เร็จ 
กลุ่มบริษัทจึงมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�ง
จริงจังโดยมุ่งเสริมสร้�งศักยภ�พของพนักง�นตลอดช่วงระยะเวล�ของ
ก�รทำ�ง�น พร้อมท้ังสรรห�บุคล�กรในเชิงรุก เพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงพนักง�น
ที่มีคุณภ�พพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน ขณะ
เดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร 
เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรที่มีผู้อย�กร่วมง�นในระดับต้นๆ

กลุ่มบริษัทมีช่องก�รสรรห�พนักง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอก 
โดยผ่�นก�รทำ�แบบทดสอบ ก�รสอบสัมภ�ษณ์ เพื่อให้ได้บุคล�กรท่ีมี
คุณสมบัติเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น เข้�ม�ร่วมง�นกับองค์กร บนพื้น
ฐ�นของคว�มส�ม�รถและคุณสมบัติที่เหม�ะสมเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติ
จ�กเรื่องเชื้อช�ติ สัญช�ติ เผ่�พันธุ์ สีผิว ศ�สน� สถ�นะท�งสังคม เพศ 
และเพศสภ�พ  อ�ยุ คว�มพิก�ร แนวคิดท�งก�รเมือง และสถ�นภ�พ
สมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นของผู้พิก�ร เป็นก�รเปิดโอก�ส
ให้ผู้พิก�รได้มีง�นทำ� พนักง�นใหม่ทุกคนจะต้องรับทร�บร่วมกันกับต้น
สังกัดเป็นล�ยลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร�ยละเอียด เป้�หม�ย ตัวชี้วัดหลัก
ของง�นที่ทำ� ต�มระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักง�น
ขององคก์รท่ีมีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ให้มคีว�มก�้วหน�้ในอ�ชีพ เพือ่เป็น
กำ�ลังหลักในก�รพัฒน�องค์กรต่อไป

ในปัจจุบันธุรกิจในภ�คอุตส�หกรรมจะมีแนวโน้มก�รนำ�เอ�
เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีเข้�ม�ใช้เพื่อทดแทนแรงง�นคนและลดต้นทุน
ก�รผลิตม�กข้ึน แต่แรงง�นคนหรือทรัพย�กรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไก
สำ�คัญในก�รขับเคลือ่นธรุกจิ  โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลซ่ึง
เป็นหนึง่ในอุตส�หกรรมก�รผลติท่ียงัคงตอ้งพึง่พ�แรงง�นคนจำ�นวนม�ก    
เริม่ตัง้แตก่ระบวนก�รปลกูอ้อย ก�รตดัและขนสง่ออ้ย  ก�รผลติน้ำ�ต�ลและ
ก�รสง่ออก  ทุกกระบวนก�รลว้นตอ้งอ�ศัยแรงง�นคนเป็นกำ�ลงัหลกั ดว้ย
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรมนุษย์นี้ กลุ่มบริษัทจึงได้ดำ�เนินธุรกิจ
ภ�ยใต้กรอบของก�รเค�รพสิทธิด�้นแรงง�นและสิทธิมนุษยชนเสมอม�

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนในก�รจ้�งคนพิก�รเข�้ทำ�ง�นต�ม
ม�ตร� 33 โดยบริษัทฯ ต้องจ้�งคนพิก�รทั้งหมดจำ�นวน 41 อัตร� ซึ่ง
บริษัทฯ มีก�รจ�้งคนพิก�รอยู่แล้ว 21 อัตร� และนอกจ�กนี้ บริษัทฯได้
ทำ�หนังสือข้อตกลงร่วมกับโรงพย�บ�ลน้ำ�พอง สำ�หรับก�รจ้�งคนพิก�ร
ให้ทำ�ง�นช่วยเหลือส่วนต่�งๆ ภ�ยในโรงพย�บ�ลฯ และห�กสะดวกใน
ก�รเดนิท�งไปโรงง�นท่ีอำ�เภอน้ำ�พองจะให้ช่วยง�นเพิม่เตมิบ�งสว่น เช่น 
ทำ�คว�มสะอ�ด ดแูลคว�มเรยีบรอ้ยภ�ยในพ้ืนท่ีโรงพย�บ�ล และนอกจ�ก
นัน้บรษัิทฯไดร้ว่มมอืกบัศนูย์กสกิรรมธรรมช�ต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ใน
ก�รจ้�งคนพิก�รเพื่อเป็นผู้ช่วยในศูนย์ก�รเรียนรู้ต่�งๆ จนส�ม�รถจ้�ง
คนพิก�รครบ 41 อัตร� ต�มกฎหม�ยกำ�หนดแทนก�รส่งเงินสมทบเข้�
กองทุนสงเคร�ะห์ฯ  

ก�รเปลีย่นจ�กจ�่ยเงนิสนบัสนนุเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพกิ�ร
เป็นก�รช่วยเหลอืจ�้งง�นคนพกิ�รโดยตรง เป็นโครงก�รมุง่เนน้ก�รคณุค�่
ให้กับคนพิก�ร ให้มีร�ยได้ส�ม�รถพึ่งตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย�่งมี
ศกัดิศ์ร ีและเห็นคณุค�่ของตนเอง โดยก�รปรบัเปลีย่นกระบวนก�รสรรห�
คัดเลือกผู้พิก�ร และห�แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้พิก�ร เพื่อลด
คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม ถือเป็นก�รสร้�งคุณค�่ สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร

ในปีถัดไปบริษัทได้ขย�ยโอก�สและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ม�กย่ิงข้ึน ห�กพนักง�นของบริษัทเกิดทุกพลภ�พจ�กเจ็บป่วย หรือ
อุบัติเหตุทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มท่ีหรือทุกพลภ�พในระดับท่ี 

ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นอย่�งปกติ ต้องถูกเลิกจ้�งต�มกฎหม�ย บริษัทก็จะ
ส�ม�รถชว่ยเหลอืแรงง�นเหล�่นัน้ได ้แม้จะสิน้สภ�พจ�กก�รเป็นพนกัง�น
ของบริษัทผ่�นก�รจ้�งง�นในลักษณะเดียวกันน้ี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีใน 
ก�รช่วยเหลอืท�งอ้อมท่ีเป็นก�รตอ่ยอดจ�กโครงก�รเดียวกนัให้คนืสูค่นท่ี
เคยเป็นครอบครัว เคยเป็นสม�ชิก KSL

บริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกส่วน พย�ย�มผลักดันนโยบ�ยและ
แนวท�งต�่งๆ ที่จะช่วยกันพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของพนักง�น
ท่ีถือเป็นแรงง�นสำ�คัญขององค์กรให้ดีข้ึน รวมท้ังก�รสร้�งม�ตรฐ�น 
ก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ตรวจเยี่ยม เปลี่ยน ส�งผลให�

เจ�าหน�าที่บุคคล
ของโรงงาน

เจ�าหน�าบุคคล
สำนักงานใหญ�

คนพิการที่ทำงาน
ในหน�วยงานต�างๆ

ของชุมชนรอบโรงงาน

สัญญาจ�างรายป�
โดยกลุ�มบริษัทดูแล

ค�าจ�างคนพิการโดยตรง

คนพิการมีงานทำ
อย�างต�อเน��องและ
สร�างความ  มั�นคง

ของการทำงานให�มากยิ�งขึ้น

ลักษณะการทำางาน ดังนี้

คนพิก�รที่ทำ�ง�น
ในโรงพย�บ�ลน้ำ�พอง

และศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ
เคเอสแอลริเวอร์แคว
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นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิก�รและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก
นอกเหนือจ�กท่ีกฎหม�ยฯกำ�หนดให้แก่พนักง�นทุกระดับ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิตและเพิ่มคว�มมั่นคงในอน�คตของ
พนักง�น เช่น  กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ  ก�รประกันชีวิตกลุ่มและ
ประกันอุบัติเหตุ  โครงก�รบ้�นสร้�งสุขซึ่งเป็นสวัสดิก�รสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อ�ศัยในอัตร�ดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับพนักง�น KSL สวัสดิก�รเงินกู้ยืมและ
เงินช่วยเหลือต�มว�ระต่�งๆ  รวมไปถึงก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มสมดุล
ระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิตของพนกัง�น   โดยจดัสรรวนัล�หยุด
พักผ่อนให้แบบขั้นบันไดต�มอ�ยุง�น

และในปี พ.ศ. 2562บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้รับร�งวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง จ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร โดยโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” เป็นก�รส่งเสริม
ให้บริษัทท่ีมีกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ ในก�รร่วมสนับสนุนให้พนักง�นมีเงิน
ใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นเครื่อง
มือ โดยน�ยจ้�งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีจะสร้�งคว�มตระหนักและคว�มรู้
ให้กับ “ลูกจ้�ง” ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”  
เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออมเงินผ่�นช่องท�ง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ในด�้นสทิธแิละเสรภี�พ  กลุม่บรษัิทไดจ้ดัทำ�ข่�วประช�สมัพนัธ์
ผ่�นช่องท�ง Intranet เพื่อให้พนักง�นได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รและ 
ก�รดำ�เนนิง�นของกลุม่บรษัิทอย่�งท่ัวถงึและทันท่วงที   รวมไปถงึก�รเปิด
โอก�สให้พนกัง�นแสดงออกท�งคว�มคดิหรอืรวมกลุม่เพือ่เจรจ�ตอ่รองใน
เรือ่งต�่งๆ เพ่ือรบัฟังคว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะอนัจะเป็นประโยชนแ์ก่
พนักง�นและก�รพัฒน�ขององค์กรต่อไป  

 กลุ่มบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัททุกระดับช้ัน 
ไม่มีก�รแบ่งแยกเช้ือช�ติ ศ�สน�ไม่ว่�เพศหญิงหรือช�ย โดยพนักง�นทุกคน
ต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และมีสิทธิได้รับ 
สวัสดิก�รต�มตำ�แหน่งหน้�ท่ีท่ีพึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และใน 
ก�รพิจ�รณ�ปรบัตำ�แหนง่หรอืเงนิเดอืนของพนกัง�นบรษัิท ไดด้ำ�เนนิก�ร
ในรปูของคณะกรรมก�รซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้รหิ�รจ�กฝ�่ยต�่งๆ เพือ่ให้เกดิ 
คว�มโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจ�กน้ี บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รเสริมสร้�ง
คว�มรู้ ผ่�นก�รอบรมภ�ยใน และภ�ยนอกบริษัท  เพื่อรองรับก�รเติบโต
ของบริษัทในอน�คต   อีกทั้งบริษัทยังมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
เพื่อสร�้งหลักประกันให้แก่พนักง�นภ�ยในบริษัท 

 ม�ตรฐ�นแรงง�นไทยเป็นเรือ่งท่ีกลุม่บรษัิทให้คว�มสำ�คญัเป็น
อย่�งม�ก ก�รสร้�งม�ตรฐ�นแรงง�นที่ดีเป็นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพ้ืนฐ�น และได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ น�ยจ้�งอยู่ได้ 
ลูกจ�้งอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

น�ยจ้�งอยู่ได้
1. สินค้�และบริก�รได้รับก�รยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตท่ี 

น่�เช่ือถือและไว้ว�งใจเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รแรงง�น
ท่ีเป็นธรรม คำ�ถึงนึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ด�้นแรงง�นที่มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีม�ตรฐ�น

2. เป็นเครือ่งมอืท�งก�รตล�ดในก�รแข่งขันท�งธรุกจิในเวที
ก�รค้�ทั้งในประเทศและน�น�ช�ติ

3. มีภ�พลักษณ์ท่ีดี ส�ม�รถประช�สัมพันธ์ในท�งสร้�งสรรค์ได้
4. สนบัสนนุและเค�รพสทิธมินษุยชนท่ีประก�ศในระดบัส�กล
5. สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง

ลูกจ้�งอยู่ดี
1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีคว�มม่ันคงในก�รทำ�ง�นเพร�ะสิทธิ

มนุษยชนได้รับก�รปกป้อง
2. ลกูจ�้งไดร้บัก�รคุม้ครองให้ไดร้บัสทิธไิม่ต่ำ�กว่�ท่ีกฎหม�ย

กำ�หนด
3. ลกูจ�้งมเีสรภี�พในก�รรวมกลุม่ของแรงง�น และมีสทิธิใน

ก�รร่วมเจรจ�ต่อรอง
4. ไม่เลือกปฎิบัติในก�รว่�จ้�งแรงง�น อันเนื่องจ�กเหตุ

เพร�ะคว�มแตกต่�งในเรื่อง สัญช�ติ เช้ือช�ติ ศ�สน� 
อ�ยุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และคว�มพิก�ร

5. ลกูจ�้งมคีว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยั และสภ�พแวดลอ้ม
ในก�รทำ�ง�นที่ดี

ประเทศไทยได้ประโยชน์
1. สร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพื่อก�รพัฒน�

เศรษฐกิจอย่�งเสมอภ�ค และส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่�งเป็นเลิศ

2. ยกระดับภ�พลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภ�พสินค้�และ
บรกิ�รท่ีผ�่นก�รรบัรองดว้ยเกณฑม์�ตรฐ�น มกี�รบรหิ�ร
จัดก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม และคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม

จ�กคว�มสำ�คัญดังกล่�วกลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะธำ�รงรักษ�
ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยอย่�งต่อเนื่อง จนได้รับร�งวัลสถ�นประกอบ
กิจก�รท่ีธำ�รงรักษ�ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยต่อเนื่อง 10 ปี จ�ก 
กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น ซ่ึงถือว่�เป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจ
ของกลุ่มบริษัท 

จำานวนพนักงานแยกตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนพนักงานรวมทั้งหมด 4,481 คน
พนักงานชาย 3,722 คน
พนักงานหญิง   759 คน

ผู้บริหารระดับสูง  72 คน

พนักงานบริหาร    119  คน พนักงานทั่วไป   4,290  คน
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การพัฒนาบุคลากร (GRI404-1)

เพ่ือให้พนักง�นมีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น
และมีคว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นในส�ยง�นของตน บริษัท
กำ�หนดเป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรม ให้สอดคล้องกับ
ทิศท�งและกลยุทธข์องบรษัิท มีก�รจดัอบรมท้ังในบรษัิทโดยเชิญวทิย�กร
ม�บรรย�ยและฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องต่�งๆท่ีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นรวม
ท้ังเรื่องจริยธรรม และให้พนักง�นเข้�ร่วมอบรมและสัมมน�เพ่ือเพิ่มพูน
คว�มรูก้บับรษัิทอ่ืนๆภ�ยนอกบรษัิทดว้ย นอกจ�กนี ้บรษัิทมีก�รว�งแผน
ก�รอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมท้ัง
สนับสนุนให้มีก�รสื่อส�รเพื่อถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้ (Knowledge 
Management) ร่วมกันระหว�่งพนักง�นในองค์กร 

ส่วนหนึ่งของก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร คือ ก�รสร้�ง
หลกัสตูรท่ีจำ�เป็นตอ่พนกัง�น ประกอบดว้ย หลกัสตูรบังคบั และหลกัสตูร
เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ

หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคน
ต้องเข้�รับก�รอบรม และหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับพนักง�นท่ี
ปฏิบัติง�นเฉพ�ะด้�น

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่
เน้นก�รให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบ้ืองต้นของธุรกิจอ้อยและ

น้ำ�ต�ล รวมท้ังธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้เข้�ใจก�รจดัโครงสร�้งก�รบรหิ�ร
ง�นในองคก์ร ประวตัคิว�มเป็นม� และวฒันธรรมขององคก์ร รวมท้ังรูจ้กั
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีก�รผลิตสินค้� เพื่อให้พนักง�นได้รู้จักและเข้�ใจ
สภ�พแวดลอ้มขององคก์ร  ส�ม�รถปรบัพฤตกิรรมเพ่ือให้เข�้กบัเพ่ือนรว่ม
ง�นและสังคมก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรได้อย�่งร�บรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตร คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
เน้นคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย จุดอันตร�ยต่�งๆในพื้นท่ีก�ร

ทำ�ง�น  เพื่อให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ คว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น โดยไดมี้ก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั 
และสภ�พแวดล้อม ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นปี 2543 และถ่�ยทอดไปยัง
หลักสูตรอบรม เรื่องคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือรู้วิธีก�รป้องกัน
อันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น

หลักสูตร ระบบก�รบริห�รคุณภ�พ ต�มม�ตรฐ�น ISO 
9001:2015

เนน้ก�รเพิม่คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในข้อกำ�หนดพ้ืนฐ�น และข้ันตอน 
ของระบบก�รบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 9001:2015  
โดยพนกัง�นในสว่นท่ีเกีย่วข้อง จะตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเช่ียวช�ญในง�นของ
ตนเอง และ ถอืปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นเรือ่งก�รผลติสนิค�้และ
ให้บรกิ�รท่ีมีคณุภ�พ   เพือ่ให้ลกูค�้และผูใ้ช้บรกิ�รเกดิคว�มมัน่ใจในสนิค�้
ที่ได้ม�ตรฐ�นระบบบริห�รง�นคุณภ�พในระดับส�กล 

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรท่ีเน้นก�รจัดระบบคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร FSSC 

22000 (Food Safety) โดยพนักง�นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะต้องได้รับก�ร
อบรมในหลักสูตรคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร เพื่อก�รจัดทำ�แผนป้องกัน

สิ่งทีอ่�จปนเปือ้นสูก่�รผลติ เพือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่ กับกลุม่ลูกค�้ในธรุกิจ
อย่�งต่อเนื่อง

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.8001-2553)
เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บถึง ข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นแรงง�นไทย  

ข้อกฎหม�ยแรงง�นท่ีเก่ียวข้อง ก�รมีอิสระเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น 
ก�รไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ ก�รเค�รพสทิธิมนษุยชน  รวมท้ังเรือ่งคว�มปลอดภยั
และอ�ชวีอน�มยัในก�รทำ�ง�น เพือ่สร�้งทัศนคตท่ีิดแีละเสรมิสร�้งบทบ�ท
หน้�ท่ีของผู้บริห�รในสถ�นประกอบกิจก�รท่ีรองรับก�รขย�ยระบบธุรกิจ
ในอน�คต

หลักสูตรก�รอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พพนักง�นด้วยศ�สตร์พระ
ร�ช� ประจำ�ปี 2562 

โครงก�รอบรม ศ�สตรพ์ระร�ช�สูก่�รพฒัน�ภ�วะผูน้ำ�ประจำ�ปี 
2562 รุ่นที่ 1 แก่พนักง�นบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�
น้ำ�พอง และบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง เมื่อ
วันท่ี 10-12 ตุล�คม 2562, รุ่นท่ี 2 แก่พนักง�นบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด, 
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด และบริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด จัดขึ้น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ 
เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ระหว�่งวันท่ี 17-19 ตลุ�คม 2562 ซ่ึงเป็นหลกัสตูร
ท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นในด้�นก�รปฏิบัติง�น ก�รพัฒน�ภ�วะ
ด�้นก�รเป็นผู้นำ�ให้กับพนักง�น  โดยน้อมนำ�หลักก�รทรงง�น 23 ประก�ร 
ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรับใช้  
และก�รเรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก�รพึ่งพ�ตนเอง
ของพนักง�น เพื่อให้พนักง�นได้ใช้เวล�ว่�งหลังจ�กก�รทำ�ง�นได้ 
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ท่ีจะทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ยเพิ่มร�ยได้ภ�ยใน
ครอบครัวได้  โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
พนักง�น ทั้ง 5 โรงง�น ในกลุ่มน้ำ�ต�ลขอนแก่นและบริษัทในเครือ

ก�รให้คว�มรู้และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญด้�นสิ่งแวดล้อม ซ่ึง

ปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจ�กพนักง�นข�ดคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม  ท้ังนี ้จงึมแีนวท�งก�รจดัก�รปลกูฝงัจติสำ�นกึ
และมีก�รฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รจัดหลักสูตร 
ด�้นสิง่แวดลอ้มให้กบักรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นท่ีทำ�ง�นเกีย่วขอ้ง
และผู้สนใจ โดยในปี 2562 มีหลักสูตรที่สำ�คัญดังนี้

1. ก�รผลิตอ้อยอย่�งยั่งยืนบนก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ย
และทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ควบคุมระบบก�รจัดก�รมลพิษก�กอุตส�หกรรม
3. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษน้ำ�
4. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษอ�ก�ศ
5. Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards 

รุ่นที่ 1-2

หลักสูตรเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงก�รพัฒน�ทักษะ ก�รเรียนรู้ และ

สนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พในด้�นก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งต่อเน่ือง 
โดยจัดหลักสูตรท่ีเน้นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ก�รบริห�ร ก�รพัฒน�ภ�วะ
ผูน้ำ� และทักษะต�่งๆ ให้สอดคลอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�นขององคก์รสูพ่นกัง�น
ในแต่ละระดับ เพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
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กลุ่มผู้บริห�รระดับสูง
หลกัสตูรและเนือ้ห�วิช�สำ�หรบักลุม่นีจ้ะเนน้ให้คว�มรูใ้นเชิงก�ร

บริห�รง�นใหม่ๆ  และทักษะก�รจัดก�รระดับสูง เพื่อก�รกำ�หนดทิศท�ง
ขององค์กร และเป้�หม�ยให้เกิดผลต�มท่ีว�งแผนไว้ เพ่ือให้เท่�ทันกับ
คว�มเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่�งรวดเร็ว ซ่ึงในกลุ่มผู้บริห�รระดับสูงนี้
เน้นไปที่หลักสูตร เช่น หลักสูตรก�รคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตร
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักง�นระดับจัดก�ร 
 หลักสูตรและเน้ือห�วิช�สำ�หรับกลุ่มน้ีเน้นให้คว�มรู้ในเชิงก�รบริห�ร 

และก�รจัดก�รทั่วๆ ไป เพื่อว�งแผนก�รบริห�รที่มีประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น 
และพัฒน�ภ�วะผู้นำ�สู่ก�รเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�ร Mini MBA for KSL, ก�รบริห�รง�นบุคคล
สำ�หรบัผูจ้ดัก�ร (HR for non HR), ก�รพฒัน�ผูน้ำ�ในบทบ�ทก�รสอนง�น  
(The Leader as Coach), ก�รพัฒน�ศักยภ�พสำ�หรับผู้บริห�ร  
(Competency for Executive Management), ก�รบริห�รผลง�นอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ (Effective Performance Management System),  
ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management 
System)  เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับบังคับบัญช� 
เน้นคว�มรู้และทักษะในส�ยง�นของตนเอง เสริมสร้�งศิลปะ

ในก�รสื่อส�ร รวมท้ังก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือพัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�ร 
ประส�นสมัพนัธท่ี์ดรีะหว�่งพนกัง�น และก�รสร�้งทัศนคติในก�รทำ�ง�นท่ี
ดมี�สูอ่งคก์ร ซ่ึงจะเป็นสว่นเสรมิทักษะก�รปฏบัิตงิ�นให้เกดิประสทิธภิ�พ
ม�กย่ิงข้ึน ได้แก่ ก�รนำ�เสนออย่�งมีประสิทธิภ�พ (Effective Presentation 
Technique) ก�รพัฒน�ทักษะหัวหน้�ง�น และก�รเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร, 
ก�รเจรจ�ต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL  
Excellence Team Work และก�รเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือร�ชก�ร 
ก�รเขียนร�ยง�นเพื่อก�รนำ�เสนออย�่งมีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร 
 พนักง�นในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในก�รปฏิบัติง�น และ

เพ่ิมเติมคว�มรู้ในเรื่องหน้�ที่ของตนเอง รวมท้ังเสริมสร้�งคว�มรู้เบ้ือง
ต้นในกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตต่�งๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในก�รช่วยปฏิบัติง�นได้
ดียิ่งขึ้น เช่น คว�มรู้เบื้องต้นในเรื่องกิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภ�พ 
(QCC.), กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น (Safety),  
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 
Policy) เป็นต้น

โครงก�รทำ� OPK หรอื One Point Knowledge และก�รทำ� OPL 
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing 
ก�รทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และก�รทำ� OPL 

หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 
ก�รจัดก�รคว�มรู้ของโครงก�รก�รจัดก�รคว�มรู้ (Knowledge Management) 
ซ่ึงรวบรวมบทคว�มท่ีน่�สนใจ เคล็ดลับท�งเทคนิคด้�นต่�งๆ ท่ีได้รับ
หลังจ�กไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และสัมมน�จ�กหน่วยง�น
ภ�ยนอก  รวมทั้งก�รเขียนบทคว�มที่เกิดจ�กประสบก�รณ์ของพนักง�น
ในองค์ก�ร แล้วนำ�ม�แบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมง�นม�ประยุกต์ ใช้ใน 

ก�รทำ�ง�น เป็นส่วนหน่ึงในก�รพัฒน�บุคล�กรให้เกิดทัศนคติในก�รเรียนรู้ 
เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�องค์กรให้ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยโดย
มีสมรรถนะสูงข้ึน และเกิดองค์คว�มรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเป้�หม�ย 
ก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร และก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรแห่ง 
ก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ท่ีผ่�นม� บริษัทฯได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญช�ทุกคนทุกระดับ 
ต้องดำ�เนินก�รว�งแผนเรื่องก�รพัฒน�บุคล�กรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มี
ก�รว�งแผนกำ�หนดเรื่องงบประม�ณส่งพนักง�นไปร่วมอบรมให้ได้ต�ม
เป้�หม�ยท่ีกำ�หนด รวมท้ังต้องมีก�รติดต�มและประเมินผลหลังจ�กไป
เข�้อบรมด้วยทุกครั้ง 

จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยก�รฝึกอบรมพนักง�น ต่อปี ต่อคน

แยกตามระดับ

แยกตามเพศ

ชาย  12.68 ชั่วโมง
หญิง 13.76 คน

ระดับ
ผู้บริหารระดับสูง  
6.88 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานบริหาร  
19.06 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานทั่วไป  
12.79 ช่ัวโมง



200     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

    สิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติต่อแรงง�นอย่�งมีจริยธรรม

กลุ่มบริษัทฯ เค�รพในสิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติให้ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ย จึงได้กำ�หนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต�มนโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รของกลุ่ม KSL โดยครอบคลุมท้ังก�รปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักง�น ลูกค�้ คู่ค้� เจ้�หนี้ ตลอดจนสังคม

บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักง�น และก�รกำ�หนด
จรรย�บรรณท�งธรุกจิให้สอดคลอ้งกบัสทิธข้ัินพืน้ฐ�นเกีย่วข้องท้ังในเรือ่ง
ก�รดูแลสุขภ�พ ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�ม
ม�ตรฐ�น รวมท้ังพนกัง�นส�ม�รถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ
ตอ่ฝ�่ยจดัก�ร หรอืแจง้ข้อรอ้งเรยีนหรอืเบ�ะแสก�รกระทำ�คว�มผดิม�ยัง
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรอืสำ�นกัตรวจสอบภ�ยในได ้พนกัง�น
ท่ีแจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับก�รคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือก�ร
เปิดเผยตัวตนเพื่อให้มีหลักประกันท่ีเพียงพอว่�พนักง�นจะไม่ถูกปฏิบัติ
จ�กก�รใช้อำ�น�จที่ไม่ชอบ

ท้ังนี้พนักง�น ถือเป็นทรัพย�กรท่ีสำ�คัญต่อบริษัทฯ และ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รส่งเสริมทักษะคุณภ�พฝีมือแรงง�น จะส่งผลต่อ
ท้ังพนักง�นและบริษัทฯ ในก�รพัฒน�ศักยภ�พและก�รเจริญเติบโต
เพื่อก้�วสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักง�นด้วย 
คว�มเป็นธรรมต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและจริยธรรม ก�รบริห�รง�นด้วย
คว�มโปร่งใสม�โดยตลอด

ก�รเค�รพและปฎิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
หลักก�รที่สำ�คัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
1. ก�รเค�รพในคว�มเป็นส่วนตัวของพนักง�น และจะไม่

นำ�ข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอกหรือผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต�มบทบัญญัติ
ของกฎหม�ย

2. ก�รปฎิบัติต่อทุกคนอย่�งเท่�เทียม งดเว้นก�รเลือก
ปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อัน
เนื่องจ�กคว�มเหมือนหรือแตกต่�งกันในท�งใดท�งหนึ่ง
ท่ีมิได้มีผลต่อก�รปฎิบัติง�น เช่น สภ�พร่�งก�ยหรือ
จิตใจ เช้ือช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� 
ฐ�นะ เป็นต้น

3. บุคคลควรให้เกียรติและเค�รพศักดิ์ศรี สถ�นภ�พหรือ
คว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Human Right
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              การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯมุ่งม่ันจะสร้�งองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ด้วยก�ร
เติบโตอย่�งย่ังยืนขององค์กร โดยก�รสร้�งค่�นิยมขององค์กร (Core 
Values) ที่ครอบคลุมลักษณะที่พึงประสงค์ และสื่อส�รให้ทุกคนในองค์กร
ไดร้บัทร�บ เข้�ใจและปฏบัิตอิย่�งตอ่เนือ่งให้พฒัน�เป็นวฒันธรรมองคก์ร
         ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C  
ประกอบด้วย

D - DYNAMIC   
หม�ยถึง มีพลัง กล้�เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่�
• เปลี่ยนแปลง และปรับตัวรวมทั้งประเมิน กลยุทธ์ แผน 

และกระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลง
ของสภ�พแวดล้อม

• ห�คว�มรูท้ั้งท่ีเกีย่วข้องกบัง�นในหน�้ท่ีและธรุกจิท่ีเร�ทำ�
พัฒน�ทักษะ และคว�มชำ�น�ญท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นใน
ปัจจุบันและอน�คต

• ตัดสินใจในเวล�ที่เหม�ะสมบนฐ�นข้อมูลที่เพียงพอ

I - INTEGRITY   
หม�ยถึง ซื่อสัตย์ รักษ�คำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
• ยึดถือคว�มซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดม่ัน 

คำ�สัญญ�ที่ให้ไว้
• ปฎบัิตติอ่บุคคลอย�่งเสมอภ�ค ไมเ่ลอืกปฎบัิตแิละเค�รพ

ศกัดิศ์รขีองผูอ่ื้นตดัสนิใจในเวล�ท่ีเหม�ะสมบนฐ�นข้อมลู
ที่เพียงพอ

• ยดึมัน่ในธรรม�ภบิ�ล จรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิและ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

• ตรงต่อเวล�และสื่อส�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มจริงในเวล�ท่ี
เหม�ะสม ไม่บิดเบือน หรือปกปิดส�ระสำ�คัญท่ีพึงเปิดเผย
รวมทั้งเตรียมข้อมูลและให้คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์

หม�ยถึง ร่วมใจ ประส�นจุดเด่นสร�้งผลง�นทวีคูณ
• ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันคว�มรู้อย่�งเต็มที่
• สื่อส�ร หน�้ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มค�ดหวังอย่�ง

ชัดเจน

• สรุปผลและเสนอแนะอย่�งสร้�งสรรค์

S - SYNERGY   

หม�ยถึง สร�้งสรรค์ พัฒน�สิ่งใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง
• พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�น ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รแบบใหม่ๆให้กับ

องค์กร
• ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงใน

ระดับท่ียอมรับได้ และมีก�รติดต�มเรียนรู้จ�กผลสำ�เร็จ
และข้อผิดพล�ดเพื่อใช้ในก�รปรับปรุงต่อไป

C - CREATIVITY   

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
ผ่�นก�รขับเคล่ือนด้วยค่�นิยมองค์กรของบริษัทสำ�หรับนำ�ไปใช้ในก�รทำ�ง�น
และสง่เสรมิให้กล�ยเป็นวฒันธรรมขององคก์รให้เกดิข้ึน โครงก�รว่ิง KSL 
Virtual Run 2019 เป็นกิจกรรมท่ีสร้�งข้ึนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจ�ก 
ค่�นิยมหลักแก่พนักง�นท้ังสำ�นักง�นใหญ่ โรงง�น และบริษัทในเครืออีกด้วย 

โครงก�รวิ่ง KSL Virtual Run 2019 เป็นโครงก�รว่ิงท่ีรวมพลังกัน 
ภ�ยในกลุ่มเคเอสแอล โดยมีเป้�หม�ยของระยะท�งสะสมถึง 3  
แสนกิโลเมตร ภ�ยในระยะเวล� 4 เดือน เพื่อเปลี่ยนจ�กระยะท�งเป็นเงิน
บรจิ�คกิโลเมตรละ 5 บ�ท สำ�หรับมอบให้แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ในโครงก�รจัดซ้ือ 
เคร่ืองมือแพทย์ ซ่ึงได้รับก�รสนับสนุนเงินบริจ�คจ�กบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน), บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด และบริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด  

โครงก�รว่ิงในคร้ังน้ีมีจำ�นวนผู้สมัครว่ิงซ่ึงเป็นพนักง�นของบริษัทฯ 
และบุคคลภ�ยนอกรวมท้ังหมด 1,867 คน โดยนกัวิง่ท้ังสำ�นกัง�นใหญ่และ
โรงง�นได้รวมพลังแรงก�ยแรงใจสะสมระยะวิ่งให้ได้ครบต�มเป้�หม�ย 
จนกระทั่งส�ม�รถชนะเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และมียอดรวมของระยะท�งอยู่ที่ 
314,116 กโิลเมตร ทำ�ให้ไดจ้ำ�นวนเงนิในก�รบรจิ�คของบรษัิท 1,570,580 
บ�ท และเงินบริจ�คสมทบจ�กบุคคลภ�ยนอกอีก 15,800 บ�ท 

KSL Virtual Run 2019 เป็นกจิกรรมหนึง่ท่ีช่วยสง่เสรมิก�รสร�้ง
เป้�หม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จต�มคำ�ขวัญของโครงก�รนี้ว่� “Yes We Can 
เพร�ะเร�เชื่อว่�ทุกคนทำ�ได้” คว�มสำ�เร็จจึงสะท้อนให้เห็นว่�ห�กทุกคน
มีคว�มมุ่งม่ันต้ังใจในก�รทำ�อย่�งใดอย่�งหน่ึงท้ังเพ่ือตนเองหรือเพ่ือส่วนรวม 
ก็จักส�ม�รถลงมือปฎิบัติจนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การส่งเสริมด้านนวัตกรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�ร KSL  
INNOVATION AWARD อย่�งต่อเนื่องและยังคงมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อ 
สง่เสรมิค�่นยิมเรือ่งคว�มคดิสร�้งสรรค ์(Creativity) เพือ่สนบัสนนุวสิยัทัศน ์
ขององค์กรในก�รนำ�ไปสู่ก�รเป็นนวัตกรรมพลังง�นธรรมช�ติเพื่อทุก 
คว�มต้องก�ร โครงก�ร KSL INNOVATION AWARD เป็นก�รประกวดผลง�น 
ด้�นนวัตกรรมท้ังประเภทซอฟท์แวร์และฮ�ร์ดแวร์ภ�ยในกลุ่มบริษัทฯ 
โดยต้องส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดให้กับกระบวนก�รทำ�ง�นและส่งเสริม 
ก�รสร้�งผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่สนบัสนนุธรุกจิของบรษัิทฯไดจ้รงิ โดยท้ังสอง 
ประเภทแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ และระดับ
ที่ใช้ง�นจริง 

ผลง�นที่ได้รับร�งวัลในโครงก�ร KSL INNOVATION AWARD 
ประจำ�ปี 2561-2562  รวม 17 ผลง�น แบ่งเป็นร�งวัลประเภทฮ�ร์ดแวร์ 
11 ร�งวัล ดังนี้ 

1. ระดับแนวคิด โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ ก�รเพิ่มมูลค่�
ด้วยผลิตภัณฑ์ Molasses Sugar, Heat Recovery  
Blowdown, ก�รผลิตไฟฟ�้จ�กก�รไหลของน้ำ�

2. ระดบัตน้แบบ โครงก�รที่ไดร้บัร�งวลั คอื ก�รผลติน้ำ�ต�ล
ทร�ยพิเศษ Low GI Sugar, ระบบร่อนน้ำ�ต�ลทร�ยข�ว
ธรรมด�, Diffuser Pitch 1250, Cooling Crystallizer, 
ส�ยพ�นย�ง Reclaim, เครื่องสับย่อยมะพร้�ว

3. ระดบัท่ีใช้ง�นจรงิ โครงก�รท่ีไดร้บัร�งวลั คอื Continuous 
Conditioning Silo และระบบควบคุมระดับน้ำ�ต�ลในร�ง
กวนหัวหมอ้ ป่ัน A โดยใชค้อนโทรลว�ลว์แบบกึง่อตัโนมตัิ

ร�งวัลประเภทซอฟท์แวร์ 6 ร�งวัล ดังนี้

1. ระดับแนวคิด โครงก�รท่ีไดร้บัร�งวัล คอื ระบบควบคมุก�ร
เคีย่วเช้ือซีอัตโนมัต ิและModified People Smart for HRM

2. ระดับต้นแบบ โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ Process Stock 
for the Future, ระบบควบคุมรอบเทอร์ไบน์โดยใช้ DCS 
และ Auto C-Seed

3. ระดับที่ใช้ง�นจริง โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ โปรแกรม
คิวล็อค
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม KSL ปี 2562 ตามรอยพระราชา 
สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำ�ต�ลที่ดำ�เนินง�นกิจกรรมเพื่อสังคมสร�้งประโยชน์และคว�มสุข 
แบบย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมม�อย่�งย�วน�น โดยน้อมนำ�ศ�สตร์ของพระร�ช�คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ต่อองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่�จะเป็นเกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น คู่ค้� ชุมชนรอบโรงง�นและหน่วยง�นภ�ยนอก เพื่อก�รอยู่ร่วมกัน 
อย่�งมีคว�มสุข และคว�มยั่งยืนของก�รทำ�เกษตร

อ้อย คือ ต้นน้ำ�ของพลังง�นธรรมช�ติ อันหม�ยถึง 
หัวใจสำ�คัญของ KSL คือ เกษตรกรช�วไร่
อ้อยของโรงง�น

การมัดรวมกัน คือ  คว�มส�มัคคี เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน 
อันหม�ยถึง คว�มเชื่อมั่น และเชื่อใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโรงง�น ที่จะร่วมกันผลิต
พลังง�นธรรมช�ติอย่�งครบวงจร

ผ้าขาวม้าลาย-
ธงชาติ

คือ  คว�มเป็นไทย  อันหม�ยถึง  
ก�รประยุกต์วิถีคว�มเป็นไทยให้เข�้กับ
สภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อรักษ�ไว้ใน
อ�ชีพเกษตรกร และก�รมีน้ำ�ใจร่วมแบ่งปัน

ผืนดิน คือ  ก�รคืนชีวิตให้แผ่นดิน อันหม�ยถึง 
ก�รทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน ลด ละ เลิก และ
ใช้ส�รเคมีอย่�งถูกวิธี เพื่อรักษ�ผืนดินให้ 
มีคว�มอุดมสมบูรณ์

หัวใจสำาคัญของ KSL คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน การเพิ่มรายได้  เส้นทางน้ำาตาลอ้อยกวนมือ

น้ำาอ้อย น้ำาเชื่อม น้ำาตาลปี๊บ น้ำาตาลปึก น้ำาตาลผง

บรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง
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กลุม่บรษัิทน้ำ�ต�ลขอนแกน่ไดส้ร�้งท�งเลอืกให้กบัเกษตรกรผ�่น
ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่�รักษ์น้ำ� จ.หนองบัวลำ�ภู พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้
เครือข�่ย KSL บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง 
เป็นตัวอย่�งของก�รเพิ่มร�ยได้จ�กก�รทำ�เกษตร โดยก�รส่งเสริม 
คว�มรู้ด้�นแปรรูปอ้อยอินทรีย์ เป็น “น้ำ�ต�ลอ้อยธรรมช�ติ” ซ่ึงได้รับ
ก�รยอมรับของ จ.หนองบัวลำ�ภู และได้นำ�เสนอ อีกมุมหนึ่งของ 
ก�รแบ่งพื้นที่อ้อย เพื่อสร้�งร�ยได้เพิ่มแก่เกษตรกร และถ�่ยทอดคว�มรู้ 
แก่ผู้สนใจด้วย

ส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ คัดเลือกตัวอย่�งของเกษตรกรช�วไร่อ้อย
ของโรงง�นท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อยอย่�งเป็นระบบ ซ่ึงส�ม�รถลด 
ค่�ใช้จ่�ยและเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรได้ ในเขตพื้นท่ีของบริษัท  
โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด เข้�ประกวดร�งวัลช�วไร่อ้อยดีเด่น 
ประจำ�ปี 2562 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย  
ได้รับร�งวัลดังนี้

1. คณุคงเสง็ แซ่เฮง  ร�งวลัชนะเลศิช�วไรอ้่อยท่ีมีก�รบรหิ�ร
จัดก�รปัจจัยก�รผลิตท่ีมีประสิทธิภ�พด้�นก�รจัดก�รน้ำ� 
(กลุ่มที่ 3 พื้นที่ปลูกอ้อย 200 ไร่ขึ้นไป)

2. คุณศักดิ์ด� แซ่เฮง ร�งวัลรองชนะเลิศช�วไร่อ้อยท่ีมี 
ก�รบริห�รจัดก�รดินและปุ๋ย

3. คุณวสันต์ ตระกูลโอสถ แปลงอ้อยอินทรีย์ตัวอย่�ง  
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ก�รส่งเสริมให้เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น ได้ลดค่�ใช้จ่�ย
ในครัวเรือน ด้วยก�รทำ�เกษตรผสมผส�นต�มแนวท�งหลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรพื้นที่สำ�หรับปลูกผักต�มฤดูก�ล และเลี้ยงสัตว์ 
ผลิตอ�ห�รปลอดภัยในครัวเรือน ลดค่�ใช้จ่�ยด้�นอ�ห�ร

การลดค่าใช้จ่าย
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หลักสูตรก�รอบรมศ�สตร์พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� เป็น
หลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคนได้รับสิทธิ์เข้�รับก�รอบรม ซ่ึงหลักสูตรจะ
สอดแทรกหลักก�รทรงง�นของในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ โดยมีหัวใจหลักคือ 
เศรษฐกจิพอเพียง ประกอบดว้ย คว�มพอประม�ณ มเีหตผุล มีภมิูคุม้กนั 
มีคว�มรู้และคุณธรรม เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปสู่ก�รปรับใช้ในก�รทำ�ง�น 
และก�รดำ�เนนิชีวติประจำ�วนั  ซ่ึงหลงัจ�กกจิกรรมอบรมแลว้ ท�งบรษัิทได้
ส่งเสริมวัตถุดิบในก�รทำ�กิจกรรมให้กับพนักง�นได้ ทำ� ทัน ที หลังอบรม 
เพื่อเป็นตัวอย่�งของก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นในพื้นท่ีศูนย์ขนถ่�ย 
อ้อยของโรงง�น และไร่อ้อยของโรงง�นด้วย

การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายใน

ก�รสนับสนุนโครงก�รเย�วชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� เป็นโครงก�รที่กลุ่มบริษัท
น้ำ�ต�ลขอนแก่นมีคว�มตั้งใจในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ศ�สตร์ของพระร�ช� 
ก�รพึง่พ�ตนเองให้กบันกัเรยีน โดยก�รจดักจิกรรมฝกึอบรมให้กบันกัเรยีน
ภ�ยในโรงเรยีนและตอ่ยอดสร�้งฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์สตัว ์คลงัเสบียงฅน เพ่ือ
เป็นคลงัอ�ห�ร และ ฅนมีน้ำ�ย� ฅนรกัษ์แมธ่รณ ีเพือ่เปน็ก�รลดค�่ใช้จ�่ย
ให้กับท�งโรงเรียนด้วย

โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในน�มกลุ่ม 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ มีคว�ม 
ภ�คภูมิใจอย่�งสูงท่ีได้รับเกียรติจ�กมณฑลทห�รบกท่ี 17 (มทบ.17) 
ในก�รมีส่วนร่วมสร้�งฐ�นเรียนรู้ เส้นท�งครัวไทย อันประกอบด้วย  
น้ำ�พริก ส้มตำ� ต้มยำ� พริกแกง ผัดฉ่�  และให้ก�รสนับสนุนพ่อพันธุ์
กระบือ “แกน่ขวญั” เพือ่เป็นสือ่ก�รเรยีนรูใ้ห้กบัพ้ืนท่ีโครงก�รทห�รพนัธุด์ ี
และผู้ที่สนใจต่อไป

เม่ือวันท่ี 9 สิงห�คม 2562 สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินปฏิบัติ
พระร�ชกรณยีกจิ ณ จงัหวดัก�ญจนบรุ ีในก�รเสดจ็ทอดพระเนตรโครงก�ร
ทห�รพันธ์ุดี ท่ีมณฑลทห�รบกท่ี 17 โดย น�ยจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ ผูว้�่ร�ชก�ร
จังหวัดก�ญจนบุรี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญช�ก�รมณฑลทห�รบกที่ 17 
หัวหน�้ส่วนร�ชก�ร พร้อมด้วยประช�ชน เฝ�้ฯ รับเสด็จฯ

โอก�สนี ้คณุวชัรนิทร ์บุญญวนิจิ ผูจ้ดัก�รสว่นกจิกรรมเพือ่สงัคม 
และรองผูอ้ำ�นวยก�รศูนย์กสกิรรมธรรมช�ต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในน�ม 
กลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ ร่วม
เฝ้�ฯ รับเสด็จฯและรับพระร�ชท�นเหรียญที่ระลึกจ�กกิจกรรมโครงก�ร

การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายนอก
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กลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น มีส่วนร่วมโครงก�รสวนส�ธ�รณะ
ชุมชนบ้�นหมอเฒ่� โดยให้ก�รสนับสนุนป๊ัมน้ำ�เพ่ือใช้ในก�รดูแลสวน
ส�ธ�รณะชุมชนเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธิบีรม
ร�ช�ภิเษก พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล�้เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 รวมถึง 
ก�รเช่ือมโยงเส้นท�งแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนบ้�นหมอเฒ่� ซ่ึงเป็นชุมชน 
ใกล้เคียงศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว 

นอกจ�กน้ีบริษัทได้เปิดโอก�สให้ชุมชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ในก�รเป็นวิทย�กรชุมชน เปิดบ้�น
ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นและก�รเป็นศูนย์กล�งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้
รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท เพ่ือช่วยให้ชุมชนได้มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนและพัฒน�
บุคล�กรในชุมชนด้วย

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนวัดหมอเฒ่า

ก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น และศูนย์กสิกรรมธรรม
ช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมช�ติเป็นประจำ�
ทุกปี ในง�น มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน และง�นข�ดทุนเงินกำ�ไรบุญ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีท�งเครือข่�ยกสิกรรมธรรมช�ติได้รวมตัวกันเพ่ือแลกเปล่ียน แบ่งปัน 
ส่ิงท่ีตนเองมีแก่เพ่ือนเครือข่�ย และมุทิต�จิตต่อครูบ�อ�จ�รย์ของเครือข่�ยฯ   
ซ่ึงร�ยได้ท่ีได้รับจ�กก�รจัดกิจกรรมมอบให้เครือข่�ย เพ่ือบริห�รจัดก�รต่อไป

การสร้างเครือข่าย

ก�รส่งต่อคว�มรู้ศ�สตร์พระร�ช� หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้�ศึกษ�ดูง�นและฝึกอบรมฐ�นเรียนรู้สู่คว�มพอเพียง 
ท้ังหมด 18 ฐ�น เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

การเผยแผ่ความรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน
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ต�มท่ีกลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น มีก�รจ้�งง�นผู้พิก�รปฏิบัติ
ง�นศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยมอบหม�ยหน้�ท่ี
ต�มคว�มถนัดของผู้พิก�รดังนี้

1. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนเพ�ะเห็ด  
2. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนรักษ์สมุนไพร
3. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์
4. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนช�่งทำ�
5. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน

โดยวัตถุประสงค์ของก�รจ้�งง�นเพื่อให้พนักง�นได้นำ�ศักยภ�พ
ของตนเองสูก่�รแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กบับุคคลท่ีสนใจท้ังท่ีเข�้ศกึษ�ภ�ยใน
ศนูย์กสกิรรมธรรมช�ตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว และหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้องกบั
สม�คมผูพ้กิ�รดว้ย โดยท่ีพนกัง�นทุกคนจะมรี�ยไดเ้พิม่จ�กฐ�นเรยีนรูท่ี้
ตนเองรับผิดชอบด้วย

การดูแลผู้พิการ ปฏิบัติงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริเวอร์แคว

ก�รดูแลส่ิงแวดล้อมผ่�นก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม บริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น 
คอื ก�รนำ�วสัดเุหลอืใช้จ�กโรงง�นม�ใช้ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่เกษตรกร
และชุมชนรอบโรงง�น ตัวอย่�ง เช่น

1. ก�กน้ำ�ต�ล  เพ่ือเป็นอ�ห�รของจุลินทรีย์ในก�รผลิตปุ๋ย
ชีวภ�พ  

2. ถังพล�สติก 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในก�รหมักปุ๋ยน้ำ�ชีวภ�พ 
และก�รเพ�ะเห็ด

3. ถังน้ำ�มัน 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในก�รผลิตเต�เผ�ถ่�น
คุณภ�พสูง ซึ่งให้ผลพลอยได้คือน้ำ�ส้มควันไม้

4. ก�กหม้อกรอง สำ�หรับมอบให้กับเกษตรกรในก�รเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในดิน และเป็นส่วนผสมของปุ๋ยแห้งชีวภ�พ 
นอกจ�กนี้ท�งบริษัทยังมีก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำ�เร็จรูปเพื่อ
ให้บริก�รแก่ช�วไร่อีกด้วย

การดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความยั่งยืนได้ที่ 
                               Facebook : CSR KSL
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รายงานประจำาปี  2562     

กิจกรรมกลุ่ม เคเอสแอล และรางวัลประจำาปี 2562
วันศุกร์ที่ 15 มีน�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

จัดโครงก�รเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจก�รประจำ�ปี พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯ 
ได้นำ�คณะผู้ถือหุ้นจำ�นวน 61 คน เข้�รับฟังก�รบรรย�ยสรุปและเยี่ยมชม
กิจก�รท่ีโรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี 
(Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จ�กคณะผู้บริห�ร รวมทั้งก�รรับฟัง 
ก�รบรรย�ยสรุปในโครงก�รของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล  
ริเวอร์แคว เพื่อทร�บถึงภ�พรวมกิจกรรมของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ผ�่นก�รเผยแพรแ่ละฝกึอบรมต�มแนวปรญัช�เศรษฐกจิพอเพยีง พรอ้มท้ัง 
ก�รพ�คณะผู้ถือหุ้นเดินท�งไปสักก�ระพระพุทธเมตต�ประช�ไท 
ไตรโลกน�ถคนัธ�รร�ฐอนสุรณ ์ในพระบรมร�ชินปูถมัถ ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรปู
คนัธ�รร�ฐหรอืป�งขอฝน ณ วดัทิพย์สคุนธ�ร�ม ตำ�บลดอนแสลบ อำ�เภอ
ห้วยกระเจ� จังหวัดก�ญจนบุรี 

KSL  จัด กิ จ ก ร ร ม พ า 
คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 
ประจำาปี พ.ศ.2562

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) จัดโครงก�รวิ่ง KSL Virtual 
Run 2019 เพ่ือก�รร่วมบริจ�คเงินสนับสนุนก�รซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์
แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ และเพ่ือส่งเสริมเรื่องสุขภ�พและก�รออกกำ�ลังก�ย
ของผู้บริห�รและพนักง�นของกลุ่มบริษัทฯ เพร�ะก�รมีสุขภ�พท่ีดีช่วย 
ส่งเสริมศักยภ�พในก�รทำ�ง�นรวมถึงก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน 

เม่ือวันท่ี 1 เมษ�ยน 2562 คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เป็นประธ�นเปิดง�น KSL Virtual Run 2019 
อย่�งเป็นท�งก�ร ณ โรงเรียนศรีอยุธย� ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริห�รและพนักง�นจ�กกลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น, บริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด และบริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้ 

โครงก�รวิ่ง KSL Virtual Run 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริห�ร
และพนกัง�นหันม�ใส่ใจสขุภ�พดว้ยก�รวิง่ออกกำ�ลงัก�ย ผ่�นก�รวิง่สะสม
ระยะท�งต�มเป�้หม�ยท่ีสมคัร ตลอดระยะเวล� 4 เดอืนของโครงก�ร โดย
ผู้บริห�รและพนักง�นที่สังกัดสำ�นักง�นใหญ่ วิ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน -  
31 กรกฎ�คม 2562 และผู้ที่สังกัดโรงง�นวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม -  
31 สิงห�คม 2562  เป้�หม�ยของระยะท�งว่ิงรวมของโครงก�ร KSL Virtual 
Run 2019 คือ 300,000 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจ�คโดยบริษัทฯ 
เป็นผู้สมทบทุน กิโลเมตรละ 5 บ�ท เพ่ือมอบให้แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ 
สำ�หรับสนับสนุนก�รซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ 

โดยหลังจ�กปิดโครงก�รว่ิง ผู้บริห�รและพนักง�นท้ังสังกัดท่ี
สำ�นกัง�นใหญ่และโรงง�น ส�ม�รถสะสมระยะท�งรวมไดท้ั้งหมด 314,116 
กิโลเมตร และเปลี่ยนเป็นเงินบริจ�คเป็นจำ�นวน 1,570,580 บ�ท และ 
เงินบริจ�คสมทบจ�กบุคคลภ�ยนอกท่ีเข้�ร่วมสมัครว่ิงในครั้งนี้อีกจำ�นวน 
15,800 บ�ท  

เมื่อวันที่ 17 กันย�ยน 2562 บริษัทได้จัดง�นปิดโครงก�รวิ่ง KSL 
Virtual Run 2019 ข้ึน ณ อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร ์โดยได้รบัเกยีรตจิ�ก 
ตัวแทนมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธงชัย พงมฆพัฒน์ 
กรรมก�รบริห�รและเหรัญญิกมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ในก�รเข้�ร่วมง�นปิด
โครงก�รและพิธีรับมอบเงินบริจ�คจ�กคุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�น-
เจ�้หน�้ท่ีบรหิ�รและกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน) เพื่อก�รสนับสนุนก�รซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
จัดโครงการว่ิง KSL Virtual Run 2019 
เพื่อสมทบเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และ 
เครื่องมือแพทย์
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วันที่ 16 ตุล�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เข้�รับร�งวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง จ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร สำ�หรับก�รมอบร�งวัลให้กับบริษัทท่ีได้ร�งวัลใน
โครงก�รบรษัิทเกษียณสขุ โดยคณุรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลข�ธกิ�รสำ�นกัง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ไดข้ึ้นกล�่ว
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รและมอบร�งวัลแก่บริษัทท่ีได้รับ
ร�งวัลจ�กโครงก�รในครั้งนี้  

ในก�รนี้ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ ประธ�นคณะกรรมก�รกองทุนสำ�รอง
เลีย้งชีพ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) เป็นตวัแทนเข้�รบัร�งวลั
บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง ภ�ยใต้หลักเกณฑ์จ�กก�รลงน�ม
ประก�ศเจตน�รมณ์ของผู้บริห�รผ่�นก�รให้ข้อมูลผ่�นเว็บไซต์โครงก�ร
อย่�งครบถ้วน และได้รับเกียรติเข้�ร่วมเสวน�ภ�ยใต้หัวข้อ “น�ยจ้�งใน
ดวงใจ สร�้งได้ด้วย PVD หรือกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ” ในง�นครั้งนี้ด้วย

 
ทั้งนี้ เป�้หม�ยของบริษัทฯ คือ ก�รเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน

ให้เกดิก�รออมเงนิผ�่นช่องท�งกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ และก�รพย�ย�มให้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับ
เหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพ่ือมุ่งหวัง
ให้พนักงานมีเงินท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได้ 
หลังเกษียณอายุ 

คว�มรูแ้กพ่นกัง�นเรือ่งก�รออมเงนิเพือ่ไม่นำ�เงนิม�ใชก้อ่นเวล�อนัสมควร 
รวมท้ังพนกัง�นควรเห็นคว�มสำ�คญัของสวสัดกิ�รกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ
ว่�เป็นเงินสำ�หรับใช้ยังชีพหลังเกษียณอ�ยุในอน�คต

โครงก�รบริษัทเกษียณสุขเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) 
สม�คมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (“AOP”) สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน 
(“AIMC”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีให้บริก�รจัดก�รกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ (“บลจ.”) ในก�รจัดโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อส่ง
เสริมให้บริษัทท่ีมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือ PVD ร่วมสนับสนุนให้
พนักง�นมีเงินใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
(PVD) เป็นเครื่องมือ โดยเช่ือว่� “น�ยจ้�ง” เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีจะสร้�ง
คว�มตระหนักและคว�มรู้ให้กับ “ลูกจ้�ง” ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด 
จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”

วันที่ 19 กันย�ยน 2562 บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 
(KSL บ่อพลอย) โดยตวัแทนบรษัิท คณุฐติพิงศ ์ไชยเทพ รกัษ�ก�รหัวหน�้
ส่วนคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม เข้�รับประก�ศนียบัตร
ม�ตรฐ�นฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of 
Products, CFP) และฉล�กลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction, 
CFR) จ�กง�น “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2562 ซ่ึงจัด
โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ณ ห้อง
เมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ� กรุงเทพฯ เพื่อ 
สง่เสรมิและสนบัสนนุให้ภ�ครฐั ภ�คเอกชน และชุมชน รว่มกนัลดก�๊ซเรอืน
กระจกภ�ยในประเทศภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)  โดยน�ยธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ 
เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธ�นเปิดง�นและมอบประก�ศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ 
ภ�ครัฐและภ�คเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ของประเทศ 

บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด 
(KSL บ่อพลอย) รับรางวัลฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

โดยบรษัิท โรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย จำ�กดั มกี�รควบคมุกระบวนก�ร
ผลติน้ำ�ต�ลเพือ่ช่วยลดก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น 
จ�กกระบวนก�รในก�รผลิตดังนี้ กระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลของโรงง�น 
กระบวนก�รผลิตน้ำ�ใช้ กระบวนก�รผลิตไอน้ำ� กระบวนก�รผลิตพลังง�น
ไฟฟ้� กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย ก�รขนส่งอ้อยด้วยก�รประหยัดก�ร
ใช้น้ำ�มันและก�รลดก�รปล่อยควันดำ�ในปริม�ณท่ีน้อยลง โดยได้รับ 
ก�รตรวจสอบม�ตรฐ�นจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) 

    
ท้ังนี้ มีผู้ประกอบก�รและภ�คส่วนต่�งๆ ท่ีมีส่วนร่วมลดก๊�ซ 

เรือนกระจกกว่� 406 ร�ย ส�ม�รถลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกได้ 
3,419,849.29 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�   
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รายงานประจำาปี  2562     

ในปี 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�ร
ประเมินด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี ในระดับดีเลิศ  
(Excellent) เป็นปีท่ีสองติดต่อกัน โดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
เป็นผู้จัดทำ�ก�รสำ�รวจต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท 
จดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 (CGR 2019) เพื่อทำ�ก�รสำ�รวจและติดต�ม
พฒัน�ก�รด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทย 

บรษัิท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)  
ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแล
กิจการจดทะเบียนประจำาปี  2562  
ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีท่ีสอง
ติดต่อกัน

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ  
(Sustainability Disclosure  
Acknowledgement) ประจำาปี 2562  
จากสถาบันไทยพัฒน์

วันที่ 11 ธันว�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เข้�รับร�งวัลในง�นประก�ศผล Sustainability DisclosureAward (SDC) 
ประจำ�ปี 2562 หรือร�งวัลก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 
ระดับกิตติกรรมประก�ศจ�กสถ�บันไทยพัฒน์ โดยคุณวัชรินทร์ บุญญวินิจ  
ผู้จัดก�รส่วน-ง�นกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้�รับ
ร�งวัล โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันไทยพัฒน์ ได้ขึ้น 
กล่�วถึงวัตถุประสงค์ของโครงก�รก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน  
ประจำ�ปี 2562 และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติก�ร ประธ�นสถ�บันไทยพัฒน์ 
ข้ึนกล่�วร�ยง�นก�รขับเคลื่อนประช�คมก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน 
ประจำ�ปี 2562 ณ ห้อง 1601 ช้ัน 16 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

ท้ังน้ีสถ�บันไทยพัฒน์ ได้จัดต้ังประช�คมก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน 
หรือ “Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กร 
ยกระดับก�รเปิดเผยข้อมูลด้�นคว�มย่ังยืน ด้วยก�รประเมินสถ�นะก�รเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กรสม�ชิก เพ่ือมอบร�งวัลใน 3 ประเภท ได้แก่ ร�งวัล
เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award), ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ 
(Sustainability Disclosure recognition) และร�งวัลกิตติกรรมประก�ศ 
(Sustainability Disclosure Acknowledgement) เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�
องคก์รสูค่ว�มย่ังยืนในระยะย�ว และรว่มตอบสนองตอ่เป้�หม�ยก�รพฒัน�
ที่ยั่งยืนต่อไป 

โดยใช้หลักเกณฑ์ในก�รประเมินท่ีพัฒน�จ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) 5 หมวดใหญ่ คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่�งเท่�เทียมกัน 3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. ก�รเปิดเผย
ข้อมูลและคว�มโปร่งใส และ 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร และ
นำ�เสนอผลก�รประเมินในภ�พรวมเพือ่ให้บรษัิทจดทะเบียนโดยท่ัวไปไดใ้ช้
เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
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GRI CONTENT INDEX
GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 

WEBSITE
SDGs EXTERNAL 

ASSURANCE

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures

General
Disclosures

 2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 4

SDG 8 - Employment

-

102-2 Activities, brands, products, and services 4 -

102-3 Location of headquarters 4 -

102-4 Location of operations 4 -

102-5 Ownership and legal form 13,23-24 -

102-6 Markets served 16-19 -

102-7 Scale of the organization 197,4-5,8,16-19 -

102-8 Information on employees and other workers 54 -

102-9 Supply chain 11 -

102-11 Precautionary Principle or approach 20-22,77-78 -

102-12 External initiatives 56-59 -

102-13 Membership of associations 15 -

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 6 -

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 201,55-65 SDG 16 - Ethical and lawful behavior -

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 25,70 -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 25,31,60,71, 
35-45

-

102-23 Chair of the highest governance body 60 -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 71 -

102-25 Conflicts of interest 63-64 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 61, 79 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 62 -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 20 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 77 -

102-35 Remuneration policies 53 -

102-36 Process for determining remuneration 53 -

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 53 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 186 -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 186 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 186 -

102-44 Key topics an-d concerns raised 186 -

REPORTHING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 183-184 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 183-184 -

102-47 List of material topics 185 -

102-50 Reporting period 182 -

102-51 Date of most recent previous report 182 -

102-52 Reporting cycle 182 -

102-53 Contact point for questions regarding the report  or its contents 182 -

102-55 GRI content index 212-214 -
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 
WEBSITE

SDGs EXTERNAL 
ASSURANCE

MATERIAL TOPICS
GRI 200 ECONOMIC STANDARD SERIES

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 98 -
103-3 Evatuation of the management approach -

GRI 103
Economic

Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 8,98 SDG 2 /SDG 5 /SDG 7 /SDG 9
Infastructure investments
SDG 8 - Economic performance
SDG 9 - Research and development

-

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 57 -
ANTI-CORRUPTION

GRI 103
Management
Approach

2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 63-64 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 205
Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 63-64 SDG 16 - Anti-corruption -
205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 63-64 SDG 16 - Anti-corruption -

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 189 -

103-3 Evaluation of the management approach -
GRI 302
Energy

302-1 Energy consumption within the organization
189

SDG 7 /SDG 8 / SDG 12 /SDG 13
Energy efficiency

Yes

WATER

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 190 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 303
Water

303-1 Water withdrawal by source
190

SDG 6-Sustainable water withdrawals
SDG 6-Water efficiency,
 Water recycling and reuse

Yes
Yes

303-3 Water recycled and reused 191 SDG 8 /SDG 12-Water efficiency

EMISSIONS

GRI 103
Mangement

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The mangement approach and its components 190 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 305
Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
190

SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
190

DG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions
192

SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 191 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 306
Effluents and 

Waste

306-2 Waste by type and disposal method 191-192 SDG 3 -Spills , SDG 6 /SDG 12 - Waste Yes
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 
WEBSITE

SDGs EXTERNAL 
ASSURANCE

Material Topic
GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 196-197 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 401
Employment 

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 
or part-time employees 196-197

SDG 8 - Earnings, wages and 
benefits

-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103
Management
Approach

2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 193-194 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 403 
Occupational 
Health and 

Safety

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities

  193-195

SDG 3 /SDG 8 - Occupational health 
and safety

Yes

TRAINING AND  EDUCATION

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 198 -

103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 404
Training and 
Education

404-1 Average hours of training per year employee
198

SDG 4 / SDG 8 - Employee training 
and education

-

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
198

SDG 8 - Earnings, wages and 
benefits

-


