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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื  
 

บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจมำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2488 มีทนุจดทะเบียน 2,205 ลำ้นบำท มีสถำนะเป็น
บรษัิทมหำชน จดทะเบียนซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี 7 มีนำคม 2548 โดยใชส้ญัลกัษณ ์“KSL”  

รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนประจ ำปี 2564 ฉบบันีไ้ดค้รอบคลมุระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึง 31 ตลุำคม 
2564 แนวทำงกำรรำยงำนนีไ้ดท้  ำขึน้ใหส้อดคลอ้งกบั Global Report Initiative ฉบบั Standard ในประเด็นตอ่ไปนี ้ 

 
สิ่งแวดลอ้ม 
พลงังำน 
พลงังำนรวม ประกอบดว้ยพลงังำนควำมรอ้นและพลงังำนไฟฟำ้ที่ใชใ้นพืน้ท่ีบรษัิทหรอืพืน้ท่ีโรงงำน โดยปรมิำณพลงังำนควำมรอ้นเก็บ
ขอ้มลูจำกปริมำณเชือ้เพลิงจำกหลกัฐำนกำรบญัชีหรือกำรอ่ำนคำ่จำกมิเตอรค์ณูดว้ยค่ำควำมรอ้นส ำหรบัปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเก็บ
ขอ้มลูจำกใบแจง้หนีจ้ำกผูข้ำยไฟฟำ้ 
ก๊ำซเรอืนกระจก 
ปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกหมำยถึงปริมำณกำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ที่ค  ำนวณตำม
แนวทำงกำรประเมินคำรบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร โดยองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1 
ตลุำคม 2556 โดยมีขอบเขตกำรรำยงำน ดงันี ้

 ก๊ำซเรอืนกระจกที่เกิดขึน้ทำงตรง (Scope 1) เกิดจำกกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีอยูใ่นควำมควบคมุของบรษัิท เช่น หมอ้ตม้ไอน ำ้ 

ยำนพำหนะเพื่อกำรเดินทำงในธรุกิจของบรษัิทฯ 

 ก๊ำซเรอืนกระจกที่เกิดขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) เกิดจำกกำรซือ้พลงังำนไฟฟำ้จำกภำยนอก  

โดยกำรรำยงำนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ทำงตรง (Scope 1) และก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) รำยงำนจำก
ปรมิำณกำรใชเ้ชือ้เพลงิคณูกบัคำ่กำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกที่อำ้งอิงจำกองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน) 
มลพิษอำกำศ 
ฝุ่ น ออกไซดข์องซลัเฟอร ์และ ออกไซดข์องไนโตรเจน ค ำนวณโดยใชผ้ลควำมเขม้ขน้จำกกำรตรวจวดัตำมที่กฎหมำยก ำหนด คณูกบั
อตัรำกำรไหลของลม และชั่วโมงกำรท ำงำนเครือ่งจกัร 
น ำ้จำกภำยนอก 
ปรมิำณน ำ้จำกภำยนอก คือกำรดงึน ำ้จำกแหลง่น ำ้ตำ่งๆ มำใชใ้นกิจกรรมของบรษัิทฯ ซึง่เก็บขอ้มลูจำกใบแจง้หนีม้ิเตอร ์โดยแหลง่น ำ้
ประกอบดว้ย น ำ้ผิวดิน และน ำ้ใตด้ิน  
ขยะ 
ขยะแบง่เป็น 2 ประเภท คือ ขยะอนัตรำยและขยะไมอ่นัตรำยตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่งกำรก ำจดัสิง่ปฏิกลูหรอืวสัดทุี่ไม่
ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 กำรรำยงำนปรมิำณขยะที่เกิดขึน้และกำรจดักำร จะมำจำกกำรชั่งน ำ้หนกั 
 
ความปลอดภยั                                                                                                                   
ขอ้มลูจ ำนวนพนกังำนและคูธุ่รกิจ โดยเก็บขอ้มลูจำกพนกังำนบรษัิท และพนกังำนสญัญำจำ้ง และผูร้บัเหมำ 
กำรค ำนวณชั่วโมงกำรท ำงำน เป็นขอ้มลูจำกพนกังำนบริษัท และพนกังำนสญัญำจำ้ง ระบบบนัทกึเวลำท ำงำนจำกสำยงำนทรพัยำกร
บคุคล สว่นขอ้มลูผูร้บัเหมำมำจำกเจำ้หนำ้ที่ควำมปลอดภยัประจ ำโรงงำน 
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กำรบนัทกึขอ้มลูดำ้นควำมปลอดภยัประกอบดว้ย 

1. อตัรำกำรเกิดอบุตัิเหตรุวม หมำยถึง จ ำนวนอบุตัิเหตทุัง้หมด ที่เกิดขึน้ตอ่ 200,000 ชั่วโมง ตอ่คน 
2. อตัรำกำรเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงำน หมำยถึง จ ำนวนอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงำน ที่เกิดขึน้ตอ่ 200,000 ชั่วโมงตอ่คน 
3. อตัรำกำรหยดุงำนจำกอบุตัิเหต ุหมำยถึง จ ำนวนวนัหยดุงำนจำกอบุตัิเหตทุัง้หมด ที่เกิดขึน้ตอ่ 200,000 ชั่วโมงตอ่คน 
4. อตัรำกำรขำดงำน หมำยถึง จ ำนวนวนัหยดุงำนจำกอบุตัิเหตแุละกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน โดยไม่รวมกำรลำพกัรอ้นและ

กำรลำคลอดที่เกิดขึน้ตอ่ 200,000 ชั่วโมงตอ่คน 
 

กระบวนการรายงานประเดน็ที่มีนัยส าคัญด้านความยั่งยนื  
กลุม่บริษัทไดก้ ำหนดประเด็นส ำคญัดำ้นควำมยั่งยืน (ระหว่ำงปีกำรเงินของบริษัท คือ วนัที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 - 31 ตลุำคม 
พ.ศ. 2564) เป็นสำมดำ้น คือ ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นสงัคม และดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยรว่มกนัก ำหนดประเด็นยอ่ยที่ส  ำคญัและรบัฟังควำม
คิดเห็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีประกอบตำมขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
ขัน้ตอนที่หนึ่ง ระบปุระเด็นส ำคญัใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์และควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และควำมส ำคญัในมมุมอง
ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยใหเ้ป็นไปตำมตวัชีว้ดัมำตรฐำนท่ีก ำหนดใน Global Reporting Initiative (GRI)  
ขัน้ตอนที่สอง จัดล ำดบัควำมส ำคญัของประเด็นที่ไดม้ำตำมขัน้ตอนที่หนึ่ง โดยใหห้น่วยงำนที่ เก่ียวขอ้งคดัเลือก โดยมีกรอบกำร
พิจำรณำคือ ใหจ้ดัล ำดบัประเด็นตำมควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนของกลุม่บรษัิทและกำรรกัษำประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ตำมควำมเหมำะสม 
ขัน้ตอนท่ีสำม สอบทำนควำมส ำคญัของประเด็นที่ไดม้ำตำมขัน้ตอนท่ีสอง โดยใหห้นว่ยงำนภำยในท่ีไดร้บัมอบหมำยเป็นผูด้  ำเนินกำร 
และน ำเสนอประเด็นท่ีกลั่นกรองตำมขัน้ตอนที่สำมตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อพิจำรณำอนมุตัใิหร้ำยงำนประเด็นควำมยั่งยืนเหลำ่นี ้
ตอ่สำธำรณชน 
ขัน้ตอนท่ีสี ่บรษัิทมอบหมำยหนว่ยงำนภำยในสอบทำนกระบวนกำรประเมินประเด็นส ำคญั กำรรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู กำรมี
สว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สยี กำรด ำเนินงำนดำ้นสงัคม ควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหข้อ้มลูมีควำมถกูตอ้งและครบถว้น 
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 ด้านเศรษฐกิจ   ด้านสิง่แวดล้อม    ด้านสงัคม 
-กำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืน  -กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพ  -ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 
-กำรจดักำรหว่งโซค่ณุคำ่  -กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม   -กำรพฒันำและดแูลบคุลำกร 
-กำรก ำกบัดแูลกิจกำร       -ควำมรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม 
-นวตักรรมและกำรพฒันำผลติภณัฑ ์        
      
 

ขอบเขตการรายงาน (G4-18) 
 ขอ้มลูดำ้นควำมยั่งยืนที่รำยงำนนีเ้ป็นของกลุม่บรษัิทท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนั กลำ่วคือ กลุม่บรษัิทท่ีด ำเนินธุรกิจน ำ้ตำล ธุรกิจ
ไฟฟำ้ชีวมวล และธุรกิจเชือ้เพลงิชีวภำพ จ ำแนกตำมสำขำ ซึง่เป็นที่ตัง้โรงงำนของแตล่ะธุรกิจ 

บรษัิทฯ 

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
ควำม
ปลอดภั
ย 

ทรพัยำกร
บคุคล 

พลงังำน 
ก๊ำซเรอืน
กะจก 

มลพิษ
ทำง
อำกำศ 

น ำ้จำก
ภำยนอ
ก 

ขยะ 
อบุตัิเห
ต ุ

กำร
ฝึกอบรม 

บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำน ำ้พอง        
บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุ        
บรษัิท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั        
บรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั        
บรษัิท น ำ้ตำลนวิกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั        
บรษัิท โรงไฟฟำ้น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (สำขำน ำ้พอง)        
บรษัิท โรงไฟฟำ้น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (สำขำวงัสะพงุ)        
บรษัิท โรงไฟฟำ้น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (สำขำบอ่พลอย)        

ตำรำงแสดงขอบเขตกำรรำยงำนขอ้มลูดำ้นควำมยั่งยืนของ บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
 

โครงสร้างการก ากับดูแลองคก์ร  
คณะกรรมกำรก ำกับดแูลเป็นคณะกรรมกำรที่มีอ  ำนำจหนำ้ที่ตำมที่กล่ำวไวใ้น  one-report หนำ้ 69 บทบำทหนำ้ที่ขำ้งตน้

ครอบคลมุไปถึงกำรก ำกบัดแูลใหบ้ริษัทฯด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มและสงัคมดว้ย ทัง้นี ้
เพรำะนอกจำกนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรจะก ำหนดใหบ้รษัิทฯตอ้งจดัใหม้ีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพื่อใหกิ้จกำรของบรษัิทด ำเนิน
ไปดว้ยควำมโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ ตรวจสอบได ้มีคณุธรรมแลว้ ยงัก ำหนดใหบ้รษัิทฯประกอบกิจกำรโดยใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำ
สิ่งแวดลอ้มและกำรพฒันำสงัคมควบคู่ไปกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบดำ้นสิ่งแวดลอ้มและควำม
ปลอดภยัก่อนที่จะลงทนุในกิจกำร ปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติ บริหำรจัดกำรกระบวนกำร
ผลติใหม้ีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทรพัยำกรธรรมชำติใหน้อ้ยที่สดุ 
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หัวข้อส าคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองคก์ร  
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย( Stakeholder) 
  กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดประเด็น
ควำมส ำคญัที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีซึง่ในแตล่ะกลุม่มีควำมคำดหวงัจำกกลุม่บรษัิท แตกตำ่งกนัออกไป 



6 
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ด้านเศรษฐกิจ 
 
 1.การด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยนื  
 บรษัิทฯตระหนกัดวีำ่กำรด ำเนินธรุกิจอยำ่งยั่งยืนจะตอ้งมีควำมสมดลุกนัระหวำ่งควำมมั่นคงทำงธุรกิจ(ซึง่หมำยรวมถงึผล
ก ำไรประจ ำปีและกำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำว) กบักำรใสใ่จในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 ในสว่นของควำมมั่นคงทำงธุรกิจ บรษัิทฯไดด้  ำเนินกำรตำมวิสยัทศัน ์และกลยทุธท์ี่ตัง้ไวโ้ดยพิจำรณำทบทวนหรอืแกไ้ข
ปัญหำที่เกิดขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำยทีต่ัง้ไวภ้ำยใตก้รอบกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี โดยมีแนวทำงที่ชดัเจนวำ่กระบวนกำรทำงธุรกิจ
ของบรษัิทจะตอ้งไมส่รำ้งปัญหำใหก้บัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และพยำยำมเสรมิสรำ้งกิจกรรมทีจ่ะช่วยรกัษำสิง่แวดลอ้มและพฒันำ
สงัคมไปพรอ้มกนัดว้ย   
 
 2.การจัดการหว่งโซ่คุณค่า 
 การจัดการวัตถุดิบอยา่งยั่งยนื 
 จำกรูปกำรจดักำรหว่งโซค่ณุคำ่แสดงใหเ้ห็นวำ่ ตน้น ำ้ของธุรกิจคือออ้ย ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกั ทำงกลุม่บรษัิทฯไดเ้ลง็เห็นถงึ
ควำมส ำคญัดงักลำ่วจึงตอ้งมกีำรบรหิำรจดักำรท่ีดีเพื่อใหไ้ดว้ตัถดุิบที่ดีมีคณุภำพ ซึง่หำกไดว้ตัถดุบิท่ีดีมีคณุภำพจะสง่ผลใหไ้ด้
สนิคำ้ที่ดีตำมมำดว้ยเช่นกนั กลุม่บรษัิทฯไดน้ ำ โครงการ iCane (Intelligence Cane System by KSL Group) ประกอบดว้ย 4 
โครงกำร คือ โครงกำร iFarm iMap iForm iCash ซึง่เป็นระบบกำรพฒันำคณุภำพและประสทิธิภำพในกำรสง่เสรมิชำวไร ่กำรปลกู
ออ้ยของ KSL  ที่พฒันำโดยใชน้วตักรรมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพื่อใหต้อบสนองทกุควำม
ตอ้งกำรของชำวไร ่และเป็นกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรใหบ้รหิำรงำนอยำ่งสมบรูณแ์บบ 
 โครงการ iFarm เป็นกำรเปลีย่นวิธีปลกูออ้ยเกษตรขนำดใหญ่ของบรษัิทฯ ในรูปแบบเกษตรแมน่ย ำ (Precision Farming) 
ซึง่ปลกูในพืน้ท่ีภำคตะวนัตกของเคเอสแอล สำขำอ ำเภอบอ่พลอย จงัหวดักำญจนบรุ ีโดยมีทีมเพำะปลกูของเคเอสแอล สำขำ
อ ำเภอทำ่มะกำ จงัหวดักำญจนบรุ ีเป็นทีมดแูลภำยใตช่ื้อทมี KSL Ranger โดยไดน้ ำเทคโนโลยีเขำ้มำช่วยในกำรปลกูออ้ยเกษตร
แปลงใหญ่ ดว้ยระบบ GPS (Guidance and Auto Steering System) ท่ีเหมำะสมกบักำรเพำะปลกูออ้ย จำกกำรประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีกบัเครือ่งจกัรใหส้อดคลอ้งกนั ซึง่ช่วยในเรือ่งกำรพฒันำกระบวนกำรปลกู กำรบ ำรุง ตลอดจนกำรเก็บเก่ียวออ้ย ดว้ยกำร
บรหิำรจดักำรอยำ่งยั่งยืนและมีประสทิธิภำพในทิศทำงเดียวกนั และยงัเป็นกำรเพื่อเพิ่มผลผลติออ้ยในแปลงและลดตน้ทนุกำรผลติ
ตำ่งๆ อำทิ ลดกำรไถพรวน ลดกำรใชส้ำรเคมี ลดแรงงำน ลดกำรเผำ ลดกำรบดอดั ลดผลกระทบจำกปัญหำภยัแลง้ ลดปัญหำกำร
ทว่มขงัของน ำ้ในแปลง ขจดัสิง่กีดขวำงในแปลงเพำะปลกู เป็นตน้ 
 โครงการ iForm นบัเป็นนวตักรรมใหมท่ี่น  ำมำพฒันำงำนของนกัสง่เสรมิเพื่อลดขัน้ตอนกำรท ำงำน เพิ่มควำมสะดวก 
รวดเรว็แก่ชำวไร ่โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่กำรท ำงำน  
 
 แบบเดิม       แบบใหม ่
1.ใชก้ระดำษในรูปแบบฟอรม์ตำ่งๆใหแ้ก่ชำวไร ่    1.กรอกขอ้มลูของชำวไรล่ง Tablet 
2.น ำเอกสำรตำ่งๆมำกรอกขอ้มลูลงระบบที่ส  ำนกังำน   2.ขอ้มลูดงักลำ่เขำ้สูร่ะบบด ำเนินกำรพิจำรณำ 
3.ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวมถึงพจิำรณำ ใชเ้วลำประมำณ 5-14 วนั 3.ไดท้นัที ใชร้ะยะเวลำประมำณ 2-6 วนั 
 จะเห็นไดว้ำ่กำรน ำเทคโนโลยีดงักลำ่วมำใชส้ง่ผลให ้กำรท ำงำน สะดวก รวดเรว็ และลดขัน้ตอนกำรท ำงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
สง่ผลใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำและใหบ้รกิำรชำวไรไ่ดอ้ยำ่งรวดเรว็ และทนัตอ่กำรแกปั้ญหำทีอ่ำจจะเกิดขึน้ไดอ้ยำ่งทนัทว่งที  
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 โครงการ iMap เป็นกำรน ำเทคโนโลยีมำใชเ้ช่นเดียวกบั iForm แตน่ ำมำใชเ้พื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรไรอ่อ้ย ตัง้แตพ่ืน้ท่ี
ปลกู กำรปลกู บ ำรุงรกัษำ เก็บเก่ียว ขนสง่ ตลอดจนกำรเฝำ้ระวงั (Monitoring) รวมถึงคำดคะเนไดว้ำ่ในไรอ่อ้ยสำมำรถตดัออ้ยได้
เมื่อใด และในปัจจบุนัไดเ้พิ่มระบบกำรคำดคะเนวำ่แปลงออ้ยในระบบไดท้ ำกำรตดัแลว้หรอืไม ่(Harvest) ท ำใหบ้รหิำรจดักำรไรอ่อ้ย
ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ สง่ผลใหล้ดกำรติดควิออ้ยในโรงงำนและไดอ้อ้ยที่มีคณุภำพท่ีดีขึน้  
ขอ้ดีของกำรน ำเทคโนโลยีดงักลำ่วมำใช ้

1. สำมำรถบอกพิกดัไรอ่อ้ย รวมถึงตดิตำมกำรเติบโตของออ้ย ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง  
2. คำดคะเนไดว้ำ่ออ้ยพรอ้มที่จะตดัออ้ยเมื่อไร ไดอ้ยำ่งแมน่ย ำมำกขึน้ ท ำใหไ้ดอ้อ้ยที่มีคณุภำพท่ีดขีึน้  
3. ลดกำรติดคิวออ้ยเป็นระยะเวลำนำน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 โครงการปลูกอ้อยอยา่งยั่งยนื เป็นโครงกำรเปลีย่นกำรปลกูออ้ยทั่วไปใหเ้ป็นกำรปลกูออ้ยออรแ์กนิค โดยน ำปุ๋ ยอินทรยี์
มำใชใ้นแปลงปลกูออ้ยเพื่อใหไ้ดอ้อ้ยที่มำจำกธรรมชำติ 100% ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 3 ปี และยงัเป็นกำรชว่ยลด
ตน้ทนุกำรผลติดว้ยกำรใชปุ้๋ ยอินทรยีแ์ละช่วยลดกำรท ำลำยหนำ้ดิน โดยน ำรอ่งโครงกำรท่ีเคเอสแอล สำขำอ ำเภอบอ่พลอย จงัหวดั
กำญจนบรุ ีซึง่ชำวไรท่ี่เขำ้รว่มโครงกำรออ้ยยั่งยืนจะไดร้บัควำมรูแ้ละค ำแนะน ำจำกทีมนกัวิชำกำรของเคเอสแอลตลอดโครงกำร  
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โครงการนวัตกรรมเคร่ืองมือการใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย  
โดยบรษัิท เคเอสแอล แมททีเรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั ซึง่จดัจ ำหนำ่ยปุ๋ ยอินทรยีแ์ก่เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของบรษัิทฯ ได้

พฒันำนวตักรรมเครือ่งมือกำรใสปุ่๋ ย เพื่อช่วยแกปั้ญหำกำรใสปุ่๋ ยเกษตรกรชำวไรอ่อ้ย อนัเนื่องมำจำกเครื่องมือทีม่ีอยูไ่มเ่อือ้อ ำนวย
กบักำรใสปุ่๋ ยในปัจจบุนั ท ำใหเ้กิดกำรพฒันำเครือ่งมือขึน้ใหม ่2 รูปแบบดงันี ้

1. มินิคอมบาย เป็นตวัเตรยีมดนิเพื่อใสปุ่๋ ยอินทรยี ์ซึง่เครือ่งมือตวันีน้อกจำกจะเพิ่มกำรฝ่ังปุ๋ ยอินทรยีล์งดินเพื่อใหปุ้๋ ย
อินทรยีน์ัน้ท ำงำนไดเ้ตม็ประสทิธิภำพแลว้ ยงัช่วยลดขัน้ตอนกำรท ำงำนและกำรเตรยีมดินของเกษตรกรลง 

2. เคร่ืองมือฝังปุ๋ย 2 ถงัพร้อมบูมสเปรย ์ปัจจบุนัเครือ่งมือฝังปุ๋ ยจะมเีพียง1ถงั และถำ้ใสปุ่๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคมีพรอ้ม
กนัจะท ำใหปุ้๋ ยตดิเครือ่งมือไมส่ำมำรถท ำงำนไดเ้ตม็ประสทิธิภำพ ทำงบรษัิทฯ จงึไดพ้ฒันำเครือ่งมอืที่มีถงัใสปุ่๋ ยเพิม่มำเป็น 2 ถงั
เพื่อแยกปุ๋ ยอินทรยีแ์ละปุ๋ ยเคมี และนอกจำกนัน้ยงัเพิ่มกำรบมูสเปรยเ์ขำ้มำ ซึง่กำรใชเ้ครือ่งมือดงักลำ่วชว่ยลดขัน้ตอนกำรท ำงำน
ของเกษตรกรลงอีกดว้ย 
 
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยจีากดาวเทียมของบริษัทฯ  

ปัจจบุนัสหภำพยโุรปไดพ้ฒันำเทคโนโลยีระบบดำวเทยีมส ำรวจทรพัยำกรธรรมชำติรำยละเอียดสงูที่ช่ือวำ่ดำวเทยีม 
Sentinels ส ำหรบัใหบ้รกิำรประเทศสมำชิก นกัพฒันำ นกัวจิยั นกัวิทยำศำสตร ์ทั่วโลกไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูในกำรศกึษำตดิตำมขอ้มลู
ทรพัยำกรธรรมชำติทัง้บนแผน่ดนิและในชัน้บรรยำกำศ รวมถงึน ำไปประยกุตใ์ชส้นบัสนนุกำรด ำเนินกำรควบคมุนโยบำยทำงกำร
เกษตรของภำคพืน้ยโุรปดว้ย (http://esa-sen4cap.org/) ซึง่ควำมสำมำรถที่ส  ำคญันีเ้องที่เป็นจดุเริม่ตน้ของบรษัิทในกำรเริม่ศกึษำ
และพฒันำระบบประมวลผลขอ้มลูจำกดำวเทยีม Sentinel-1 และ Sentinel-2 ตัง้แตปี่ 2562 เป็นตน้มำ  

จำกกำรศกึษำพบวำ่ขอ้มลู Sentinel-2 ที่มีควำมละเอียดจดุภำพขนำด 10x10 เมตร สำมำรถประมวลผลเป็นดชันีพืช
พรรณ (vegetation index) ส ำหรบัติดตำมออ้ยของแปลงในสญัญำไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง รวมถงึสำมำรถระบไุดว้ำ่มีกำรปลกูเมื่อใด มีกำร
เจรญิเติบโตสม ่ำเสมอทัง้แปลงหรอืไม ่มีปรมิำณตนัออ้ยเทำ่ใด และจำกกำรศกึษำและพฒันำระบบประมวลผลในปีหีบออ้ย 2562 – 
2564 สำมำรถน ำขอ้มลูมำใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนของโรงงำนในกำรรำยงำนติดตำมกำรตดัออ้ยรำยแปลง รวมถงึกำรประเมินตนัออ้ยที่
มีควำมแมน่ย ำมำกขึน้ ซึง่ในปีหบี 2564 - 2565 ไดท้ดสอบกำรประมวลผลขอ้มลูรำยเดือนเพื่อติดตำมกำรเจรญิเติบโต/ตนัออ้ยใน
แปลงออ้ยของโรงงำนทัง้ 5 โรงงำน 

 
**ภำพกำรประยกุตใ์ชด้ชันีพชืพรรณ (Vegetation Index) ส ำหรบัติดตำมกำรเจรญิเติบโตของออ้ยและติดตำมกำรตดัออ้ย 
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รวมถงึไดท้ดสอบและพฒันำระบบประเมินศกัยภำพออ้ยทัง้หมดในพืน้ท่ีรอบโรงงำน (แปลงออ้ยนอกสญัญำ) เพิ่มเติม
ขึน้มำใชง้ำนอีกหวัขอ้หนึง่ โดยมุง่หวงัในกำรพฒันำองคค์วำมรูใ้นกำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในกำรติดตำมออ้ยใหส้ำมำรถน ำมำเป็น
ระบบท่ีช่วยเกษตรกรเจำ้ของแปลงดแูลแปลงออ้ยของตนเองตอ่ไปไดใ้นอนำคต   
 

โครงการ KSL Easy Receipt 
                ดว้ยสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรค Covid-19 ยงัมีกำรระบำดอยำ่งตอ่เนื่อง กำรรบัเอกสำรคำ่ออ้ย เช่น ใบเสรจ็รบัเงิน, 
รำยละเอียดกำรสง่ออ้ย, บิลออ้ยฯ โควตำออ้ยจะตอ้งเขำ้มำตดิตอ่ที่โรงงำนเป็นจ ำนวนมำกท ำใหท้ำงบรษัิทฯค ำนงึถงึควำมปลอดภยั 
และควำมรวดเรว็ของกำรใหบ้รกิำรขอ้มลูของของลกูคำ้กบับรษัิทฯ ทัง้ยงัเป็นกำรช่วยลดกำรใชก้ระดำษ และกำรรวมกลุม่ของพี่นอ้ง
ชำวไรท่ี่จะเขำ้มำในโรงงำนในสถำณกำรณก์ำรระบำดของโรคโควดินี ้จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรนีข้ึน้มำเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและ
ควำมปลอดภยัของกำรระบำดของโรคโควิด ที่ส  ำคญัยงัช่วยลดทรพัยำกรที่ไมจ่ ำเป็นเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมยั่งยืนอีกดว้ย 

   
ตวัอยำ่ง application ของ KSL Easy Receipt 

 
KSL Warehouse  
คือระบบกำรจดักำร จ ำนวน ปรมิำณ ของปัจจยักำรผลติ (ปุ๋ ย ยำ) ใหม้ีประสทิธิภำพมำกขึน้ เพื่อจดักำรกำรควบคมุ

ปรมิำณใหส้ำมำรถตรวจปรมิำณคงเหลอื ณ ปัจจบุนัได ้ (Real Time) และลด 
 

KSL Line OA 
คือระบบไลนท์ี่เป็นกำรบรกิำรใหแ้ก่ชำวไรข่องโรงงำน ทัง้ 5 โรงงำน โดยจะมีกำรสือ่สำรขอ้มลู ดำ้นบิลออนไลน ์กำรแจง้

สถำนะกำรสง่เสรมิ กิจกรรมประโยชนต์อ่สงัคม ขำ่วสำรตำ่งๆในแวดวงธุรกิจออ้ย และยงัเป็นช่องทำงกำรแลกเปลีย่นขอ้มลู และ 
รอ้งเรยีน ระหวำ่งชำวไรแ่ละโรงงำน   
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มาตรฐานการผลิตสนิค้าและความตอ้งการของลกูค้า

 
  

มาตรฐานการผลิตสนิค้า 
 มำตรฐำนกำรผลติสนิคำ้ รวมไปถึง กระบวนกำรผลติภำยในโรงงำนท่ีจะตอ้งไดร้บักำรยอมรบั เนื่องจำกลกูคำ้ของกลุม่
บรษัิทฯ 100 % เป็นลกูคำ้อตุสำหกรรม กลุม่บรษัิทจงึไดใ้หค้วำมส ำคญัดำ้นมำตรฐำนกำรผลติสนิคำ้เป็นอยำ่งมำก สนิคำ้ที่ผลติ
ออกมำตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ หรอืเป็นมำตรฐำนตำมกฎหมำยที่ยอมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล  
 กลุม่บรษัิทมีนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรและแนวปฎิบตัิเก่ียวกบัลกูคำ้ในหมวดที่วำ่ดว้ยบทบำทผูม้สีว่นไดเ้สยีวำ่บรษัิทใช้
ระบบจดักำรคณุภำพในระดบัสำกล, มอก56-2552 เป็นตน้ 
 นอกจำกนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักลำ่วแลว้ กลุม่บรษัิทฯมุง่เนน้ในเรือ่งกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืนตลอดหว่งโซ่
คณุคำ่ (Value Chain) กลุม่บรษัิทฯ จึงไดเ้ริม่น ำมำตรฐำนระดบัโลกเก่ียวกบักำรผลติสนิคำ้เกษตรแบบยั่งยืนในอุตสำหกรรมออ้ย
และน ำ้ตำลทรำย คือ มำตรฐำน Bonsucro มำใชใ้นกำรผลติสนิคำ้เกษตร ตัง้แตก่ำรผลติออ้ยในไร ่กำรผลติน ำ้ตำลในโรงงำน ไป
จนถึงกระบวนกำรสง่มอบผลติภณัฑส์ูล่กูคำ้ นบัเป็นมำตรฐำนกำรผลติออ้ยและน ำ้ตำลทรำยที่บรูณำกำรเรือ่งควำมยั่งยืนทัง้ในมติิ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม กลำ่วคือ ชว่ยลดตน้ทนุ พฒันำคณุภำพและปรมิำณของผลผลติ  ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนแรงงำน
และเคำรพสทิธิมนษุยชน รกัษำสมดลุสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพฒันำชีวติควำมเป็นอยูข่อง เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยใหด้ีขึน้  
  ปัจจบุนัผูซ้ือ้ในตลำดโลกใหก้ำรยอมรบัมำตรฐำน Bonsucro ในเรือ่งควำมยั่งยืนตัง้แตต่น้น ำ้จนถงึปลำยน ำ้ และมี
นโยบำยเลอืกใชว้ตัถดุิบที่มีกระบวนกำรผลติที่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนดำ้นควำมยั่งยืน ดงันัน้ ถือเป็นกำรพฒันำอีกกำ้ว หนึง่ของ
บรษัิทฯ ในกำรสรำ้งควำมยั่งยืนและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในระดบัโลกตอ่ไป  
 ความตอ้งการของลกูค้า  
 เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคำ้ในดำ้นคณุภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑล์กูคำ้ กำรสง่มอบท่ีตรงเวลำ  และกำร
บรกิำรในระดบัสำกล ตลอดจนกำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้โดยเครง่ครดัและก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให ้สอดคลอ้งกนัภำยใต้
ควำมรบัผิดชอบและควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ในระยะยำว  
 บรษัิทสือ่สำรกบัลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นช่องทำงตำ่งๆ รวมทัง้เยีย่มเยยีนลกูคำ้เพื่อรบัทรำบควำมตอ้งกำรของ ลกูคำ้
และกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรใดๆที่เป็นประโยชนแ์ก่ลกูคำ้   
 ในทำงกลบักนับรษัิทฯไดเ้ชิญลกูคำ้เยี่ยมชมกิจกำรและตรวจสอบระบบงำนของบรษัิทฯ และโรงงำนเพื่อใหล้กูคำ้ได ้
พิจำรณำศกัยภำพและควำมพรอ้มของบรษัิทฯ ในกำรเป็นผูข้ำยสนิคำ้ตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ รวมถึงบรษัิทไดส้  ำรวจควำม พงึ
พอใจของลกูคำ้เป็นประจ ำทกุปีและน ำขอ้ติชมของลกูคำ้มำปรบัปรุงกำรบรกิำรและพฒันำระบบกำรผลติของบรษัิท ตอ่ไป  

มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน  
บรษัิทไดป้รบัปรุงระบบคณุภำพของโรงงำนอยำ่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2564 บรษัิทไดร้บัระบบคณุภำพ ดงันี ้ISO9001:2015, 
ISO22000:2005, ISO22000:2018, GMP, HACCP, FSSC22000, Halal, Kosher, Bonsucro และธรรมำภิบำลสิง่แวดลอ้ม  
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3. การก ากบัดูแลกิจการ 
 บรษัิทฯถือวำ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นกลไกที่ส  ำคญัในกำรท ำใหบ้รษัิทสำมำรถบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัผูม้ีสว่นไดเ้สยี
ตำ่งๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี ไมว่ำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังำน ชำวไร ่คูค่ำ้ ลกูคำ้ ชมุชน และหนว่ยรำชกำร บรษัิทจึงมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีเก่ียวกบัผูส้ว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่อยำ่งชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกิจกำรของบรษัิทมีควำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มี
ประสทิธิภำพ และควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งเหมำะสม 
 รำยงำนประจ ำปี 2564 ไดก้ลำ่วถึงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไวท้ี่หนำ้ 69 เป็นตน้ไป 
 

ด้านส่ิงแวดล้อม  
 
4. การใช้พลังงานอยา่งมปีระสิทธิภาพ (G4-EN3) 
 กลุม่บรษัิทฯ ใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรจดักำรดำ้นพลงังำนและกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศเพื่อไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่
ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม และยงัชว่ยในกำรประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นพลงังำน รวมทัง้ผูม้ีสว่นไดเ้สยียงัใหค้วำมส ำคญัตอ่ประเด็นกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศและภำวะโลกรอ้นซึง่มีสำเหตจุำกกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก 
 
 

 
ตำรำงแสดงกำรใชพ้ลงังำน ของบรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำน ำ้พอง 

  
บรษัิทฯเนน้กำรใชพ้ลงังำนทดแทน แทนกำรใชพ้ลงังำนท่ีใชแ้ลว้หมดไปทัง้ในกระบวนกำรผลติและกระบวนกำรอื่นๆที่

เก่ียวขอ้ง เพื่อสรำ้งควำมยั่งยืนและลดตน้ทนุคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ซึง่จำกแผนภำพก็แสดงใหเ้ห็นวำ่โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง
นัน้ เนน้กำรใชก้ำกออ้ยซึง่เป็นสว่นไดท้ี่จำกกำรผลติน ำ้ตำลเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนกำรผลติ ซึง่ถือวำ่เป็นพลงังำนทดแทน และเป็น
กำรลดขยะทีจ่ะเกิดขึน้ 

น า้มันดเีซล
2%

น า้มันเบนซิน
0%

LPG
0%

ไฟฟ้า
0%

กากอ้อย
98%

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2564

น ำ้มนัดีเซล น ำ้มนัเบนซิน LPG ไฟฟ้ำ กำกออ้ย
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การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15,G4-EN16)  
 กลุม่บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินมำตรกำรเพื่อลดกำรปลอ่ยเรอืนกระจกทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม  โดยกำรลดใชพ้ลงังำนใน
กระบวนกำรผลติและในส ำนกังำน กำรสง่เสรมิกำรลดใชพ้ลงังำนในชมุชน แนะน ำกำรใชพ้ลงังำนทดแทนที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 
พรอ้มดว้ยกำรแนะน ำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ชมุชนสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อท่ีจะช่วยลดก๊ำซเรอืนกระจก พรอ้มกบักำรสง่เสรมิกำรเพิ่มแหลง่
กกัเก็บก๊ำซเรอืนกระจก ดว้ยกำรสรำ้งพืน้ท่ีสเีขียวในโรงงำน กำรปลกูป่ำ และกำรสง่เสรมิกิจกรรมป่ำชมุชนทั่วประเทศ ตลอดจนกำร
ใหค้วำมรว่มมือกบัทัง้ภำครฐั และองคก์รตำ่งๆ  

 
ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย  

หมำยเหต ุ

* ปรมิำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกทำงตรง คือ ปรมิำณกำรใชน้ ำ้มนัดเีซล/น ำ้มนัเบนซิน/LPG (หนว่ยเป็นลติร) × คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซ
เรอืนกระจก (Emission factor) = หนว่ยตนัคำรบ์อนไดออกไซด ์
* ปรมิำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกทำงออ้ม คือ ปรมิำณกำรซือ้ไฟฟำ้จำกหนว่ยงำนภำยนอก (หนว่ยเป็นเมกกะวตัตช์ั่วโมง) × คำ่
กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission factor) = หนว่ยตนัคำรบ์อนไดออกไซด ์
* คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission factor) อำ้งอิงจำกองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (TGO) (องคก์ำรมหำชน) 
 
5.การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
การใช้น ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ (G4-EN8) 

กำรสบูน ำ้จำกแหลง่น ำ้ดิบเพื่อน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตน ำ้ตำล จะแบ่งเป็น 2 สว่นหลกั คือ น ำ้ใชใ้นกระบวนกำรผลติ 
และน ำ้ใชใ้นส ำนกังำน น ำ้ทิง้จำกกระบวนกำรผลติน ำ้ตำลสว่นใหญ่เป็นน ำ้จำกระบบหลอ่เย็นที่ใชใ้นกำรแลกเปลีย่นอณุหภมูิ โดยน ำ้
ที่ใชแ้ลว้จะถกูสง่เขำ้สูร่ะบบบ ำบดั ดว้ยกำรตกตะกอนและลดอณุหภมูิใหใ้กลเ้คียงกบัสภำพธรรมชำติ ก่อนปลอ่ยออกจำกโรงงำน 
เพื่อใหม้ั่นใจว่ำคุณภำพน ำ้ที่ปล่อยออกสู่แหล่งรองรบัน ำ้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ไดแ้ก่ มำตรฐำนชลประทำน มำตรฐำน
กระทรวงอุตสำหกรรม เป็นตน้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของแหล่งรองรบัน ำ้ ส่วนน ำ้ใชใ้นอำคำรที่
บ ำบดัจนไดม้ำตรฐำนแลว้จะถกูน ำ้ไปใชใ้นระบบรดน ำ้ตน้ไป แปลงสำธิตเกษตร และพืน้ท่ีชุ่มน ำ้ตอ่ไป   
 
 

 -

 0.10
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กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกทำงออ้ม กำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกทำงตรง 

กราฟเปรียบเทยีบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทยีบกับปริมาณอ้อย

เข้าหบี ปี 2564
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กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการใช้น ้าให้เกดิประโยชนส์ูงสุด โดยใช้หลัก 3 R กล่าวคือ 
- Reduce โดยกำรลดปริมำณกำรใชน้ ำ้ของโรงงำน คือช่วงฤดหูีบจะน ำน ำ้คอนเดนเสท (น ำ้ที่เกิดจำกกำรควบแน่นของไอ

น ำ้) มำใชใ้นกระบวนกำรผลติ เพื่อลดกำรใชน้ ำ้ออ่น ควบคมุอตัรำโบลวด์ำวน ์(blow down) ของหมอ้ไอน ำ้ใหเ้หมำะสม ควบคมุกำร
ใชน้ ำ้ออ่นในจดุที่จ  ำเป็นเพื่อลดกำรใชส้ำรเคมี/น ำ้ 

- Reuse โดยกำรน ำน ำ้ใชซ้  ำ้/ใชน้  ำ้อยำ่งคุม้คำ่ คือ น ำน ำ้จำกระบบหลอ่เย็นเครือ่งจกัร (condenser water) มำใชก้บัระบบ
น ำ้ชะขีเ้ถำ้จำกหมอ้ไอน ำ้ ใชใ้นกำรลำ้งหมอ้ตม้ ฉีดลำ้งพืน้อำคำรผลิต น ำน ำ้จำกระบบหลอ่เย็นเครื่องกลั่นหอ้งปฎิบตัิกำรมำใชซ้  ำ้ 
กำรน ำน ำ้โบลวด์ำวนจ์ำกระบบหอหลอ่เย็น (Cooling tower) รวมเขำ้สูร่ะบบน ำ้คอนเดนเซอร ์

- Recycle โดยกำรน ำน ำ้กลบัมำใชใ้หม ่คือ น ำ้เสยีที่ผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ จะถกูสง่กลบัมำใชใ้นระบบหลอ่เย็นคอนเดนเซอร ์ 
ระบบดบัเพลิง กำรฉีดสเปรยน์ ำ้พรมกองเก็บกำกออ้ย ฉีดดบัฝุ่ นลำนจอดรถออ้ย และกำรรดน ำ้ตน้ไมแ้ละพืน้ที่สีเขียวทัง้นีเ้พื่อใหม้ี
ปริมำณน ำ้ที่ตอ้งระบำยออกสู่สิ่งแวดลอ้มเท่ำที่จ  ำเป็น กลุ่มบริษัทฯยงัติดตัง้ระบบบ ำบดัน ำ้ใหเ้หมำะกับคุณสมบตัิน ำ้เสียแต่ละ
ประเภท เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภำพในกำรบ ำบดัน ำ้ที่ดี และไดน้ ำ้ที่ผ่ำนกำรบ ำบดัแลว้อยำ่งมีคณุภำพ เพื่อป้องกนัผลกระทบตอ่แหลง่
รองรบัน ำ้และกำรใชป้ระโยชนข์องชมุชน 
โครงการระบบบ าบัดน ้าคอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated Fixed Film  เพื่อน าน ้ากลบัมาใช้ใหม่  

ในแตปี่จะมีน ำ้คอนเดนเสทออกมำปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี (ขึน้กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หีบ)  
ทำงกลุม่บรษัิทฯจงึเริม่ตระหนกัและหำวิธีในกำรบ ำบดัน ำ้คอนเดนเสทเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หมใ่หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และไมใ่หส้ง่ผล
กระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรดงักลำ่วขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยไดน้ ำมำปรบัใชก้บัทกุโรงงำน ดงันี ้บรษัิท 
โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั, บรษัิท น ำ้ตำลนวิกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั, บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุและ
สำขำน ำ้พอง และบรษัิท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั   
 
วัตถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อลดน ำ้ตำลที่ปนเป้ือนมำกบัน ำ้คอนเดนเสทแลว้น ำน ำ้กลบัมำใชใ้หม ่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle),  Zero 
Waste  

2. ทดแทนน ำ้ดิบเพื่อช่วยลดกำรขำดแคลนน ำ้ดิบที่น ำมำใชใ้นโรงงำน 
3. ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
4. กำรน ำน ำ้ที่บ ำบดัแลว้กลบัมำใชป้ระโยชนต์ำ่งๆ ภำยในโรงงำน เช่น รดน ำ้ตน้ไมช้่วยดแูลพืน้ท่ีสเีขียว, ใชพ้รมถนนและ

ลำนจอดเพื่อดบัฝุ่ น, ใชพ้รมดบัฝุ่ นกองเก็บกำกออ้ย, น ำไปใชใ้นระบบดบัเพลงิ, ใชเ้ตมิเสรมิในระบบน ำ้หลอ่เย็นคอนเดนเซอร ์
 
เป้าหมายของโครงการ 
 
 
      ควบคมุคำ่น ำ้ตำลก่อนปลอ่ยลงบอ่น ำ้ดิบ    
       เพิ่มปรมิำณน ำ้ดิบ     
  ใหอ้ยูท่ี่ 0 ppm.  
                    เพื่อน ำมำใชใ้นโรงงำน 100% 
      
ประโยชนท์ี่ไดร้บัจำกโครงกำร 
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1. น ำน ำ้กลบัมำใชซ้  ำ้ Recycle ได ้100% 
2. ลดกำรปลอ่ยน ำ้เสยีออกสูส่ิง่แวดลอ้ม Zero Waste ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม  

 
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดงันี ้

 มาตรการลดการเผาอ้อย ดว้ยวิธีกำรรณรงคร์บัซือ้ออ้ยสดโดยใหร้ำคำสงูกวำ่ออ้ยไฟไหม ้และมกีำรใหค้วำมรูถ้งึ
ผลกระทบของกำรเผำออ้ย 

 มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากรถบรรทุกออ้ย โรงงำนตัง้จดุลำ้งลอ้ทัง้ก่อนเขำ้และออกจำกโรงงำน เพื่อลด
ปัญหำฝุ่ นละออง 

 การล าเลียงกากออ้ยไปยงัโรงไฟฟ้า  โรงงำนมีระบบสำยพำนล ำเลยีงแบบปิด เพื่อลดปัญหำกำรฟุง้กระจำยของกำก
ออ้ย 

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากการจัดเก็บปนูขาวและเตรียมปนูขาว โรงงำนมีกำรสรำ้งอำคำรถำวรเป็นประตมูว้นไฟฟำ้
เพื่อลดปัญหำกำรฟุง้กระจำย 

 การท าความสะอาดถนนโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ โรงงำนมีกำรจดัพนกังำนท ำควำมสะอำด กวำด ลำ้ง
ถนน บรเิวณหนำ้โรงงำนตำมควำมเหมำะสม และในชว่งฤดหูีบ มกีำรเก็บออ้ยที่ตกหลน่ตำมเสน้ทำงล ำเลยีงออ้ยเขำ้สู่
โรงงำน (ประจ ำทกุวนั) 

 การพรมน ้าลานจอดรถบรรทุก โรงงำนมีกำรฉีดพรมน ำ้บรเิวณลำนจอดรถบรรทกุ เพื่อลดกำรฟุง้กระจำยของฝุ่ น ฉีด
พรมถนนหนำ้โรงงำน และถนนหมูบ่ำ้นตำมที่ไดร้บักำรรอ้งขอ 

 การลงพืน้ทีห่มู่บ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน ชว่งฤดหูีบทำงโรงงำนมกีำรลงพืน้ท่ีตรวจกลอ่งแดงรบัเรือ่งรอ้งเรยีน และ
กำรลงพืน้ท่ีมวลชนสมัพนัธข์องเจำ้หนำ้ทีกิ่จกรรมเพื่อสงัคม 

 การจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยจดัเตรยีมภำชนะรองรบัมลูฝอยภำยในพืน้ท่ีโรงงำนใหเ้พียงพอ และรวบรวมเพื่อสง่ไป
ก ำจดัยงัเทศบำล พรอ้มทัง้มกีำรคดัแยกขยะเปียก เศษอำหำรออกจำกขยะทั่วไป 

 กากน ้าตาล มีกำรจดัเก็บในถงัเหลก็รวบรวมไวส้ง่ใหบ้รษัิทคูค่ำ้ พรอ้มทัง้กำรบรจิำคและสนบัสนนุกำกตะกอนหมอ้กรอง
ใหก้บัเกษตรกรไปเป็นสว่นประกอบในกำรท ำปุ๋ ย 

 น ้ามันหลอ่ลื่นน ้ามันเก่าที่ใช้แล้ว หำกเป็นน ำ้มนัท่ียงัมคีณุภำพเก็บใสถ่งั 200 ลติร ติดตอ่ผูร้บัซือ้ที่ถกูกฎหมำยมำรบัซือ้ 
สว่นท่ีไมไ่ดค้ณุภำพเก็บใสถ่งั 200 ลติร มีฝำปิดมดิชิด รวบรวมไวท้ี่จดัเก็บ รอสง่เพื่อก ำจดั 

 กระดาษกรองปนเป้ือนสารตะกั่ว  กระดำษกรองปนเป้ือนสำรตะกั่วจำกหอ้งปฏิบตัิกำรประมำณ 3 ตนั/ปี จดัเก็บใสถงั 
200 ลติร มีฝำปิดมดิชิด รวบรวมไวท้ี่อำคำรจดัเก็บ รอสง่ก ำจดัยงัหนว่ยงำนท่ีไดร้บัอนญุำตจำกกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

 การจัดการด้านเสียง โรงงำนจะเลอืกใชเ้ครือ่งจกัรที่มีกำรออกแบบระดบัควำมดงัของเสยีงตำมมำตรฐำนสำกล รวมทัง้
ก ำหนดใหเ้ครือ่งจกัรที่มีระดบัเสยีงดงัใหต้ัง้อยูภ่ำยในอำคำรเพื่อลดระดบัเสยีง และโรงงำนมกีำรปลกูตน้ไมบ้รเิวณโดยรอบ
โรงงำนเพื่อปอ้งกนัและดดูซบัเสยีง 

 ตรวจวดัคุณภาพน ้า มีกำรตรวจวดัคณุภำพน ำ้ทัง้ก่อนกำรบ ำบดัและหลงักำรบ ำบดั เดือนละ 1 ครัง้  

 การจัดการน ้าเสีย โรงงำนมีระบบบ ำบดัน ำ้เสยีภำยในโรงงำน สว่นน ำ้เสยีที่ผำ่นกำรบ ำบดัแลว้โรงงำนจะน ำมำใชใ้หม ่
เช่น รดน ำ้ตน้ไมภ้ำยในโรงงำน เป็นตน้  
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 การด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ภำยในโรงงำนและพืน้ท่ีรอบโรงงำน
ตำมมำตรกำร EIA  

 
การลดมลพษิทางอากาศ (G4-EN21) 
 กลุ่มบริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรลดผลกระทบอนัเกิดจำกกำรด ำเนินงำนและยงัตระหนกัถึงกำรอยู่ร่วมกับชุมชนรอบ
โรงงำน โดยติดตำมเฝำ้ระวงัผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซที่ปลอ่ยออกสูภ่ำยนอกใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฝำ้ระวงัและ
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนและเป้ำหมำยตลอดจนใหม้ั่นใจว่ำชุมชนที่อยู่รอบขำ้งจะได้ รบั
ผลกระทบอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนนอ้ยที่สดุ และปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนตอ่ไป  
 

 
ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 
 ในปัจจบุนับรษัิทมีนโยบำยและเปำ้หมำยอยำ่งแนช่ดัที่จะลดจ ำนวนฝุ่ น และปรมิำณมลพิษตำ่งๆทำงอำกำศใหน้อ้ยลง 
พรอ้มทัง้หำวิธีปอ้งกนัและหลกีเลี่ยงเพื่อไมใ่หส้ิง่เหลำ่นนัน้มีผลกระทบตอ่ชมุชน 
 
 
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23) 
 เพื่อใหป้รมิำณวสัดทุีเ่หลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติและกำรบ ำรุงรกัษำของกลุม่บรษัิทฯมีปรมิำณทีต่อ้งน ำไปก ำจดันอ้ย
ที่สดุ กลุม่บรษัิทฯจงึใสใ่จในกำรควบคมุดแูลกำรใชว้ตัถดุิบและวสัดุอปุกรณใ์นกำรบ ำรุงรกัษำอยำ่งมีประสทิธิภำพและกำรเลอืก
วิธีกำรก ำจดัวสัดเุหลอืใชท้ี่สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยที่สดุ โดยทกุแหง่จะใหค้วำมส ำคญักบักำรคดัเลอืกผูร้บัก ำจดัและวิธีกำร
ก ำจดัวำ่ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งรดักมุและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี ้ยงัมกีำรตรวจติดตำมกำรก ำจดัของผูร้บัก ำจดั 
เพื่อใหม้ั่นใจวำ่วสัดทุี่ไมใ่ชแ้ลว้จำกกลุม่บรษัิทฯจะไดร้บักำรจดักำรท่ีถกูตอ้งและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวง
อตุสำหกรรม 
 

29
.51

28
.2

23
9.0

6

DUST SO2 NOX

แผนภูมิแสดงปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ปี 2564 

(ตัน)
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ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 

 
ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 
 กำรจดักำรขยะอนัตรำยและขยะไมอ่นัตรำย บรษัิทฯปฏิบตัติำมขอ้กฏหมำย พรอ้มทัง้มำตฐำนตำ่งๆ ในเรือ่งกำรจดักำร
ขยะ ทัง้นีบ้รษัิทยงัใหค้วำมส ำคญักบัระบบสิง่แวดลอ้มดว้ย  และในกระบวนกำรผลติน ำ้ตำลทรำย จะมีกำกหมอ้กรองซึง่เป็น
สว่นผสมของดินทรำยและสำรอนิทรยีจ์ำกออ้ยเกิดขึน้ โรงงำนน ำ้ตำลทรำยจะน ำกำกหมอ้กรองนีไ้ปผลติปุ๋ ยและสำรบ ำรุงดินหรอื
น ำไปใสใ่นไรอ่อ้ยเพื่อเพิ่มคณุภำพของพืน้ท่ีเพำะปลกู 

55%
45%

การจัดการขยะอันตราย ปี 2564

1.กำรฝังกลบอยำ่งปลอดภยั 2.กำรน ำไปเผำท ำลำย

2%

87%

11%

การจัดการขยะไม่อันตราย ปี 2564

กำรฝังกลบอยำ่งปลอดภยั กำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ ของเสยีจำกกำรอปุโภคบรโิภค
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ใช้ซ า้/ใช้ใหม่:  ส ำหรบัขยะอนัตรำยบำงชนิดที่สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ ์ไดอ้ีกครัง้ เช่นถงัน ำ้มนั หรอื น ำไปใชเ้ป็นสว่นผสม
ในผลติภณัฑอ์ื่นได ้ 
ฝังกลบ: เป็นกำกหมอ้กรองหรอืเถำ้ซึง่เป็นสว่นผสมของดินทรำยและสำรอินทรยีจ์ำกออ้ยที่เกิดขึน้จำกกระบวนกำรผลติ กำกหมอ้
กรองและเถำ้นีส้ำมำรถน ำไปผลติปุ๋ ยและสำรบ ำรุงดินหรอืน ำไปใสใ่นไรอ่อ้ยเพื่อเพิ่มคณุภำพของพืน้ท่ีเพำะปลกู 
 

ด้านสังคม 
 
6. ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย (G4-LA6) 

บริ ษัทฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลเ รื่ อ งควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำ งำนโดยมีกำรจัดตั้ง  
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิง่แวดลอ้มในกลุม่โรงงำน เพื่อด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดี
แก่พนกังำนโดยจดัใหม้ีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนที่ท  ำงำนสม ่ำเสมอ  ติดตัง้ระบบสญัญำณเตือนภยัภำยในอำคำรถงั
ดบัเพลิงประตหูนีไฟตลอดจนจดัใหม้ีกำรฝึกซอ้มดบัเพลิงเบือ้งตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทกุปี และในสว่นของโรงงำน ยึด
หลกัปฏิบตัิเดียวกนั โดยเนน้ขอ้บงัคบัเก่ียวขอ้งกบัอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเครง่ครดั สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนที่
มีควำมปลอดภยัส ำหรบัพนกังำน ผูร้บัเหมำ และผูม้ำเยี่ยมชมโรงงำน โดยมีมำตรกำรควบคมุใหท้กุคนปลอดภยัจำกอบุตัิเหต ุและ
อนัตรำยที่อำจเกิดขึน้ได ้รวมทัง้มีกำรจดัโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัของกลุม่โรงงำนทัง้หมด เพื่อ
สรำ้งควำมเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัองคก์ร 

 ควำมปลอดภยัเป็นสิง่ส  ำคญัแรกๆที่กลุม่บรษัิทฯตระหนกัถึง โดยตัง้เปำ้หมำยในกำรด ำเนินงำน คือ กำรเป็นองคก์รที่
ปรำศจำกอบุตัเิหตตุอ่พนกังำนและผูร้บัเหมำและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย เพื่อปอ้งกนักำรสญูเสยีตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิ   
กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังภยั  
 กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมที่กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ดัขึน้เพื่อสง่เสรมิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำน ของบรษัิท 
น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำอ ำเภอน ำ้พอง จงัหวดัขอนแก่น, บรษัิท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั และบรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนิ
วกรุงไทย จ ำกดั โดยเป็นกำรฝึกฝนกำรหยั่งรูร้ะวงัอนัตรำย คือ กิจกรรมที่ปฎิบตัิรว่มกนัเป็นกลุม่เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
เป็นกิจกรรมที่ฝึก กำรพยำกรณอ์นัตรำยภำยใต ้แนวควำมคิดทีว่ำ่ ช่วยกนัท ำอยำ่งรวดเรว็และถกูตอ้ง โดยเฉพำะกำรชีน้ิว้ และพดูย ำ้ 
มีกำรฝึกอบรมทำงดำ้นควำมรูแ้ละเทคนิค ควำมไวของประสำทสมัผสั ดำ้นอนัตรำย รวมไปถึงกำรมีสมำธิ และควำมกระตือรอืรน้ 
สรำ้งควำมสำมคัคี ควำมพรอ้มเป็นหนึง่ 
 กิจกรรม KYT เนน้กำรแกปั้ญหำดว้ยตวัเอง รูจ้กัคิดแกปั้ญหำดว้ยตนอง สง่เสรมิใหพ้นกังำนลงมือ ท ำกนัเอง ไมม่ีใคร
บงัคบั ดงันัน้ กิจกรรมนีจ้ึงมคีวำมส ำคญัในกำรสรำ้งวินยั ควำมสำมคัคี ควำมกระตือรอืรน้ ใหเ้กิดขึน้ในกำรท ำงำน  
 กิจกรรม KYT เป็นกำรเตือนสติทีก่่อนปฎิบตัิงำนท่ีเกิดจำกกำรผิดพลำดของคน เพรำะในกำรท ำงำนอำจเกิดอบุตัเิหตไุด้
ตลอดเวลำ ทกุวินำที ทกุนำที ทกุชั่วโมง ไม่ไดก้ ำหนดวำ่จะเกิดกบัใคร เกิดที่ไหน ผลเสยีหำย กำรสญูเสยีเป็นอยำ่งไร ไมท่รำบได ้ 
  กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมที่ใหพ้นกังำนระดบัปฎิบตัิกำรมีสว่นรว่มในกำรคำดกำรณว์ำ่งำนท่ีท ำมีอนัตรำยอะไร จำกนัน้
ใหท้ ำกำรเตือนตนเองดว้ยกิจกรรม “มือชี ้ปากย า้” 
เง่ือนไขของกิจกรรม KYT คือ  

1. ทกุคนตอ้งพดูมำจำกควำมจรงิใจ  
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2. ตอ้งรบัฟังควำมคดิเห็นของคนอื่น   
 หวัใจของกำรท ำ KYT ทกุคนตอ้งท ำอยำ่งจรงิจงัในกำรชว่ยกนัคิด หรอืระดมสมอง  โดยปกติควำมปลอดภยัจะมำจำกกำร
สั่งกำรของผูบ้รหิำรเพื่อใหค้นงำนไดร้บัควำมปลอดภยั ซึง่เป็นจดุเสยีท ำใหค้นงำนรอแตค่ ำสั่งจำกฝ่ำยบรหิำรเทำ่นัน้ท ำใหเ้สยีเวลำ
และไมต่รงกบัปัญหำ  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ภำพกิจกรรม KYT ของบรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำอ ำเภอน ำ้พอง  
 

กิจกรรม Safety Health and Environment (SHE Day)  
 กิจกรรม SHE Day เป็นกิจกรรมที่กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ดัขึน้เพื่อสง่เสริมควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนใหแ้ก่พนกังำน โดยบรษัิท 
น ำ้ตำลนวิกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั อ ำเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ีเพื่อใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนโดยกิจกรรม
จะเนน้ใหค้วำมรูพ้นกังำนในดำ้นกำรใชอ้ปุกรณ ์Safety ใหก้บัทกุคนในโรงงำน โดยผูท้ี่มีควำมเช่ียวชำญในดำ้นตำ่งๆ มำใหค้วำมรู ้
แก่พนกังำน และในทกุๆเดือน จะมีกำรเขำ้ไปตรวจควำมปลอดภยัของพนกังำนแตล่ะแผนกเพื่อเตือนสติใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถึง
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และใหค้ะแนนพนกังำนแตล่ะแผนก  

 
ภำพกิจกรรม Safety Health and Environment (SHE Day) ของบรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำอ ำเภอน ำ้พอง 

โครงการ Zero Accident  
 โครงกำร Zero Accident หรอืโครงกำรอบุตัเิหตเุป็นศนูย ์1,000,000 ชั่วโมงกำรท ำงำน เป็นโครงกำรท่ีบรษัิท โรงงำน
น ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั จดัขึน้โดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (คปอ.) เพื่อ
สง่เสรมิกำรสรำ้งควำมปลอดภยัในองคก์ร จนกระทั่งสำมำรถท ำใหไ้มม่ีอบุตัิเหตจุำกกำรท ำงำนจนถึงขัน้หยดุงำนเกิน 3 วนั   
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ภำพโครงกำร Zero Accident  ของบรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 

 
กิจกรรมเสียงตามสายความปลอดภยั 

กิจกรรมเสยีงตำมสำยควำมปลอดภยัของบรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั เป็นกิจกรรมใหค้วำมรู ้ค ำแนะน ำ 
ขำ่วสำรตำ่งๆ เก่ียวกบัควำมปลอดภยั โดยเจำ้หนำ้ทีค่วำมปลอดภยัและพนกังำนแตล่ะแผนกมำรว่มแลกเปลีย่นประสบกำรณเ์รือ่ง
ควำมปลอดภยั โดยมกีำรจดักิจกรรมทกุวนัเสำรข์องทกุสปัดำห ์ในช่วงเวลำ 11.30 -12.00 น. 

 
ภำพกิจกรรมเสยีงตำมสำยควำมปลอดภยัของ บรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 

 
กิจกรรมประเมินความเสี่ยงและชีบ้่งอนัตราย (Safety Walk through survey)  

กิจกรรมประเมินควำมเสีย่งและชีบ้ง่อนัตรำย (Safety Walk through survey) ของบรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั 
เป็นกิจกรรมกำรเดินส ำรวจในแตล่ะแผนกรว่มกบัคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ใน
แผนกตำ่งๆ เพื่อประเมินควำมเสีย่งทบทวน ชีบ้ง่อนัตรำย ในกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ โดยไดม้ีกำรเริม่กิจกรรมนี ้ตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม-
กนัยำยน 2564 และน ำผลกำรประเมินจดัท ำเป็นกำรวิเครำะหง์ำนเพื่อควำมปลอดภยัตอ่ไป  
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ภำพกิจกรรมประเมินควำมเสีย่งและชีบ้ง่อนัตรำยของบรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
 
 

 
ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 
 

0.0
2 

0.0
1 

-

พนักงำนประจ ำชำย พนักงำนประจ ำหญิง ผู้รับ เหมำ

แผนภาพแสดง ร้อยละการเกิดอุบัติ เหตุ ท้ังหมดเที่ยบกับ

จ านวนพนักงาน ปี 2564
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ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 

 
ขอ้มลูจำก โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น สำขำน ำ้พอง 

 
 
หมำยเหต ุ: กำรเสยีชีวติจำกอบุตัิเหตขุองพนกังำน : ไมม่ี 
 
 
 
 
 

0.0
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4 

- -

พนักงำนประจ ำชำย พนักงำนประจ ำหญิง ผู้รับ เหมำ

แผนภาพแสดง ร้อยละการเกิดอุบัติ เหตุถึง ข้ันหยุดงาน

เทียบกับจ านวนพนักงาน ปี 2564
4.2

3 

1.3
5 

0.5
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2 

พนัก งำนประจ ำ ชำย พนัก งำนประจ ำห ญิ ง พนัก งำนชั่ ว ค รำวชำย พนัก งำนชั่ ว ค รำวหญิ ง

แผนภาพแสดง ร้อยละการขาดงานเทียบกับจ านวนพนักงาน ปี  2564
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7.คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2) 
 พนักงำนคือจุดเริ่มตน้ของกำรขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ควำมส ำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ทรพัยำกรอยำ่งจรงิจงัโดยมุง่เสรมิสรำ้งศกัยภำพของพนกังำนตลอดช่วงระยะเวลำของกำรท ำงำน พรอ้มทัง้สรรหำบคุลำกรในเชิงรุก 
เพื่อให้ได้มำซึ่งพนักงำนที่มีคุณภำพพรอ้มขับเคลื่อนองค์กรให้สำมำรถเติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืน ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้
ควำมส ำคญัตอ่กำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกร เพื่อมุง่สูก่ำรเป็นองคก์รที่มีผูอ้ยำกรว่มงำนในระดบัตน้ๆ 
            กลุ่มบริษัทมีช่องกำรสรรหำพนกังำนทัง้ภำยในและภำยนอก โดยผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบ กำรสอบสมัภำษณ ์เพื่อใหไ้ด้
บคุลำกรที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน เขำ้มำรว่มงำนกบัองคก์ร บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถและคณุสมบตัิที่เหมำะสม
เป็นหลกั ไม่เลือกปฏิบตัิจำกเรื่องเชือ้ชำติ สญัชำติ เผ่ำพนัธุ ์สีผิว ศำสนำ สถำนะทำงสงัคม เพศ และเพศสภำพ  อำย ุควำมพิกำร 
แนวคิดทำงกำรเมือง และสถำนภำพสมรส รวมทัง้ยงัสง่เสริมใหม้ีกำรจำ้งงำนของผูพ้ิกำร เป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้พ้ิกำรไดม้ีงำนท ำ 
พนกังำนใหมท่กุคนจะตอ้งรบัทรำบรว่มกนักบัตน้สงักดัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เก่ียวกบัรำยละเอียด เปำ้หมำย ตวัชีว้ดัหลกัของงำนที่
ท  ำตำมระบบของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัสง่เสริมสนบัสนนุพนกังำนขององคก์รที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ เพื่อ
เป็นก ำลงัหลกัในกำรพฒันำองคก์รตอ่ไป 

ในปัจจบุนัธุรกิจในภำคอตุสำหกรรมจะมีแนวโนม้กำรน ำเอำเครื่องจกัรและเทคโนโลยีเขำ้มำใชเ้พื่อทดแทนแรงงำนคนและ
ลดตน้ทนุกำรผลติมำกขึน้ แตแ่รงงำนคนหรอืทรพัยำกรมนษุยน์ัน้ยงัคงเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคลือ่นธุรกิจ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งใน
อตุสำหกรรมน ำ้ตำลซึ่งเป็นหนึ่งในอตุสำหกรรมกำรผลิตที่ยงัคงตอ้งพึ่งพำแรงงำนคนจ ำนวนมำก เริ่มตัง้แต่กระบวนกำรปลกูออ้ย 
กำรตัดและขนส่งออ้ย กำรผลิตน ำ้ตำลและกำรส่งออก ทุกกระบวนกำรลว้นตอ้งอำศัยแรงงำนคนเป็นก ำลงัหลกั  ดว้ยเล็งเห็น
ควำมส ำคญัของทรพัยำกรมนุษยน์ี  ้กลุ่มบริษัทจึงไดด้  ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบของกำรเคำรพสิทธิดำ้นแรงงำนและสิทธิมนษุยชน
เสมอมำ    

ในปี 2564 บรษัิทฯ มแีผนในกำรจำ้งคนพิกำรเขำ้ท ำงำนตำมมำตรำ 33 โดยบรษัิทฯ จะจำ้งคนพิกำรทัง้หมดจ ำนวน 40 
อตัรำ ซึง่บรษัิทฯ มีกำรจำ้งคนพิกำรอยูแ่ลว้ 20 อตัรำ และนอกจำกนี ้บรษัิทฯ ไดท้ ำหนงัสอืขอ้ตกลงรว่มกบัโรงพยำบำลน ำ้พอง 
ส ำหรบักำรจำ้งคนพิกำรใหท้ ำงำนช่วยเหลอืสว่นตำ่งๆ ภำยในโรงพยำบำลฯ และหำกสะดวกในกำรเดินทำงไปโรงงำนท่ีอ ำเภอน ำ้
พองจะใหช้่วยงำนเพิม่เตมิบำงสว่น จ ำนวน 11 อตัรำ เช่น ท ำควำมสะอำด ดแูลควำมเรยีบรอ้ยภำยในพืน้ท่ีโรงพยำบำล และ
นอกจำกนัน้บรษัิทฯ ไดร้ว่มมือกบัศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในกำรจำ้งคนพิกำรจ ำนวน 9 อตัรำ เพื่อเป็นผูช้่วยใน
ศนูยก์ำรเรยีนรูต้ำ่งๆ จนสำมำรถจำ้งคนพิกำรครบ 40 อตัรำ ตำมกฎหมำยก ำหนดแทนกำรสง่เงินสมทบเขำ้กองทนุสงเครำะหฯ์  
 
ลักษณะการท างานดังนี ้
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กำรเปลีย่นจำกจ่ำยเงินสนบัสนนุเขำ้กองทนุสงเครำะหค์นพิกำรเป็นกำรชว่ยเหลือจำ้งงำนคนพิกำรโดยตรง เป็นโครงกำร
มุง่เนน้กำรคณุคำ่ใหก้บัคนพิกำร ใหม้ีรำยไดส้ำมำรถพึง่ตนเองและด ำเนินชีวติไปไดอ้ยำ่งมีศกัดิศ์ร ีและเห็นคณุคำ่ของตนเอง โดย
กำรปรบัเปลีย่นกระบวนกำรสรรหำคดัเลอืกผูพ้ิกำร และหำแนวทำงในกำรพฒันำศกัยภำพผูพ้ิกำร เพื่อลดควำมเหลือ่มล ำ้ทำงสงัคม 
ถือเป็นกำรสรำ้งคณุคำ่ สูส่งัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดชบรม
นำถบพิตร  

ในปีถดัไปบรษัิทไดข้ยำยโอกำสและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมมำกยิ่งขึน้ หำกพนกังำนของบรษัิทเกิดทกุพลภำพจำก
เจ็บป่วย หรอือบุตัิเหตทุ ำใหไ้ม่สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งเต็มที่หรอืทกุพลภำพในระดบัท่ีไมส่ำมำรถท ำงำนอยำ่งปกติ ตอ้งถกูเลกิจำ้ง
ตำมกฎหมำย บรษัิทก็จะสำมำรถช่วยเหลอืแรงงำนเหลำ่นัน้ได ้แมจ้ะสิน้สภำพจำกกำรเป็นพนกังำนของบรษัิทผำ่นกำรจำ้งงำนใน
ลกัษณะเดียวกนันี ้จึงเป็นอีกหนึง่วิธีในกำรช่วยเหลอืทำงออ้มที่เป็นกำรตอ่ยอดจำกโครงกำรเดียวกนัใหค้ืนสูค่นที่เคยเป็นครอบครวั 
เคยเป็นสมำชิก KSL 

บรษัิทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุสว่น พยำยำมผลกัดนันโยบำยและแนวทำงตำ่งๆ ท่ีจะชว่ยกนัพฒันำคณุภำพชีวิตควำมเป็นอยู่
ของพนกังำนท่ีถือเป็นแรงงำนส ำคญัขององคก์รใหด้ีขึน้ รวมทัง้กำรสรำ้งมำตรฐำนกำรสรำ้งควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหด้ียิ่งขึน้
เช่นเดียวกนั 

นอกจำกนี ้กลุม่บรษัิทยงัไดจ้ดัสวสัดิกำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกนอกเหนือจำกที่กฎหมำยฯ ก ำหนดใหแ้ก่พนกังำนทกุ
ระดบั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิคณุภำพชีวิตและเพิม่ควำมมั่นคงในอนำคตของพนกังำน เชน่ กองทนุเงินส ำรองเลีย้งชีพ  กำร
ประกนัชีวติกลุม่และประกนัอบุตัเิหต ุโครงกำรบำ้นสรำ้งสขุจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์(ธอส.) ซึง่เป็นสวสัดิกำรสนิเช่ือเพื่อที่อยู่
อำศยัในอตัรำดอกเบีย้พิเศษส ำหรบัพนกังำน KSL และโครงกำร Corporate Synergy บำ้นสรำ้งสขุ (เฟส 2) โดยเพิ่มเติมในสว่นของ
เรือ่งสนิเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่ำศยัแก่พนกังำนประจ ำรำยวนั โครงกำร UOB Workplace Banking ซึง่เป็นควำมรว่มมือของ KSL และ
ธนำคำรยโูอบีในกำรจดัหำสวสัดกิำรในรูปแบบเงินฝำกประจ ำและสวสัดิกำรสนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่ำศยัแก่พนกังำน KSL สวสัดกิำรเงิน
กูย้ืมและเงินชว่ยเหลอืตำมวำระตำ่งๆ รวมไปถึงกำรสง่เสรมิใหเ้กิดควำมสมดลุระหวำ่งกำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตของ
พนกังำน โดยจดัสรรวนัลำหยดุพกัผอ่นใหแ้บบขัน้บนัไดตำมอำยงุำน และเมื่อเกิดแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด 19 ทำงบรษัิทฯไดจ้ดัหำ
อปุกรณป์อ้งกนัโควิดตำ่งๆ และกำรท ำประกนัโควิดใหพ้นกังำน รวมไปถึงกำรจดัหำวคัซีนใหพ้นกังำนทกุคนเพื่อใหพ้นกังำนไดร้บั
วคัซีนปอ้งกนัโควิด และหำกพนกังำนทำ่นใดไมม่ีควำมประสงคท์ี่จะรบัวคัซีนท่ีทำงบรษัิทฯจดัหำให ้สำมำรถจดัหำเองและน ำ
ใบเสรจ็/ใบก ำกบัภำษีมำเบกิจำ่ยกบับรษัิทไดเ้ช่นกนั  

ในดำ้นสิทธิและเสรีภำพ กลุม่บริษัทไดจ้ดัท ำข่ำวประชำสมัพนัธ์ผ่ำนช่องทำง Intranet เพื่อใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบขอ้มูล
ขำ่วสำรและกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิทอยำ่งทั่วถึงและทนัทว่งที รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนแสดงออกทำงควำมคิดหรือ
รวมกลุม่เพื่อเจรจำตอ่รองในเรื่องตำ่งๆ เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชนแ์ก่พนกังำนและกำรพฒันำของ
องคก์รตอ่ไป   
 กลุม่บรษัิทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัตอ่พนกังำนของบรษัิททกุระดบัชัน้ ไมม่ีกำรแบง่แยกเชือ้ชำติ ศำสนำไมว่ำ่เพศหญิงหรอืชำย 
โดยพนกังำนทกุคนตำ่งมีสทิธิเทำ่เทียมกนัและไดร้บักำรปฏิบตัิอยำ่งเสมอภำค และมีสทิธิไดร้บัสวสัดิกำรตำมต ำแหนง่หนำ้ที่ท่ีพึงได้
โดยไม่เลือกปฏิบตัิ และในกำรพิจำรณำปรบัต ำแหน่งหรือเงินเดือนของพนกังำนบริษัท ไดด้  ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรซึ่ง
ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจำกฝ่ำยตำ่งๆ เพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม 
 มำตรฐำนแรงงำนไทยเป็นเรื่องที่กลุม่บริษัทใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก กำรสรำ้งมำตรฐำนแรงงำนที่ดีเป็นกำรเคำรพ
สทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำน และไดร้บักำรยอมรบัจำกผูม้ีสว่นไดเ้สยี สง่ผลให ้นายจ้างอยูไ่ด้ ลูกจ้างอยูด่ี ประเทศไทยได้ประโยชน ์
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นายจ้างอยูไ่ด้ 
1. สินคำ้และบริกำรไดร้บักำรยอมรบัในเรื่องแหลง่ผลิตที่น่ำเช่ือถือและไว้วำงใจเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรแรงงำนที่เป็น

ธรรม ค ำถึงนงึถึงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมดำ้นแรงงำนท่ีมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งมีมำตรฐำน  
2. เป็นเครือ่งมือทำงกำรตลำดในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจในเวทีกำรคำ้ทัง้ในประเทศและนำนำชำติ 
3. มีภำพลกัษณท์ี่ดี สำมำรถประชำสมัพนัธใ์นทำงสรำ้งสรรคไ์ด ้
4. สนบัสนนุและเคำรพสทิธิมนษุยชนท่ีประกำศในระดบัสำกล 
5. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งนำยจำ้งและลกูจำ้ง 

ลูกจ้างอยูด่ี 
1. มีขวญัก ำลงัใจ มีควำมมั่นคงในกำรท ำงำนเพรำะสทิธิมนษุยชนไดร้บักำรปกปอ้ง 
2. ลกูจำ้งไดร้บักำรคุม้ครองใหไ้ดร้บัสทิธิไมต่  ่ำกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด 
3. ลกูจำ้งมีเสรภีำพในกำรรวมกลุม่ของแรงงำน และมีสทิธิในกำรรว่มเจรจำตอ่รอง 
4. ไม่เลือกปฎิบตัิในกำรว่ำจำ้งแรงงำน อนัเนื่องจำกเหตเุพรำะควำมแตกต่ำงในเรื่อง สญัชำติ เชือ้ชำติ ศำสนำ อำย ุเพศ 

ทศันคติสว่นตวั และควำมพิกำร 
5. ลกูจำ้งมีควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี 

ประเทศไทยได้ประโยชน ์
1. สรำ้งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค และสำมำรถบูรณำกำรเขำ้กับ

เศรษฐกิจโลกไดอ้ยำ่งเป็นเลศิ 
2. ยกระดบัภำพลกัษณ์ประเทศในเรื่องคุณภำพสินคำ้และบริกำรที่ผ่ำนกำรรบัรองดว้ยเกณฑม์ำตรฐำน มีกำรบริหำร

จดักำรแรงงำนท่ีเป็นธรรม และค ำนงึถึงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
จำกควำมส ำคญัดงักลำ่วกลุม่บรษัิทจึงมุง่มั่นท่ีจะธ ำรงรกัษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทยอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
จ ำนวนพนกังำนทัง้หมด (ขอ้มลู ณ ตลุำคม 2564)             จ ำนวนพนกังำนแยกตำมต ำแหนง่ (ขอ้มลู ณ ตลุำคม 2564) 
พนกังำนชำย (คน) 2,627 
พนกังำนหญิง (คน) 606   

รวม 3,233 
 
การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9) 
เพื่อใหพ้นกังำนมีศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนและมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ในหนำ้ที่กำรงำนในสำยงำนของ

ตน บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยใหบ้คุลำกรทกุคนเขำ้รบักำรอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงและกลยทุธข์องบริษัท  มีกำรจดัอบรมทัง้ใน
บรษัิทโดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนกังำนในเรือ่งตำ่งๆที่เก่ียวกบักำรท ำงำนรวมทัง้เรือ่งจรยิธรรม และให้พนกังำนเขำ้
รว่มอบรมและสมัมนำเพื่อเพิ่มพนูควำมรูก้บับรษัิทอื่นๆภำยนอกบรษัิทดว้ย นอกจำกนี ้บรษัิทมีกำรวำงแผนกำรอบรม และสนบัสนนุ
ในเรือ่งงบประมำณอยำ่งสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้สนบัสนนุใหม้ีกำรสือ่สำรเพื่อถ่ำยทอดและบรหิำรควำมรู ้ (Knowledge Management) 
รว่มกนัระหวำ่งพนกังำนในองคก์ร    
 สว่นหนึง่ของกำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกร คือ กำรสรำ้งหลกัสตูรท่ีจ ำเป็นตอ่พนกังำน ประกอบดว้ย หลกัสตูรบงัคบั และ
หลกัสตูรเพื่อพฒันำศกัยภำพ 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู (คน)     15 
พนกังำนบรหิำร (คน)     97 
พนกังำนทั่วไป (คน)     3,121 

รวม 3,233 
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หลักสูตรบังคับ หลกัสตูรบงัคบัเป็นหลกัสตูรที่พนกังำนทกุคนตอ้งเขำ้รบักำรอบรม และหลกัสตูรที่ออกแบบเฉพำะส ำหรบั
พนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนเฉพำะดำ้น 
หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
 เนน้กำรใหข้อ้มลูและค ำแนะน ำเบือ้งตน้ของธุรกิจออ้ยและน ำ้ตำล รวมทัง้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ขำ้ใจกำรจดัโครงสรำ้ง
กำรบริงำนในองคก์ร ประวัติควำมเป็นมำ และวัฒนธรรมขององคก์ร รวมทัง้รูจ้ักผลิตภัณฑ ์เทคโนโลยีกำรผลิตสินคำ้ เพื่อให้
พนกังำนไดรู้จ้ักและเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มขององคก์ร  สำมำรถปรบัพฤติกรรมเพื่อใหเ้ขำ้กับเพื่อนร่วมงำนและสงัคมกำรท ำงำน
ภำยในองคก์รไดอ้ยำ่งรำบรืน่และรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
หลักสูตร ความปลอดภยัในการท างาน 
 เนน้ควำมรูเ้รื่องควำมปลอดภยั จุดอนัตรำยต่ำงๆในพืน้ที่กำรท ำงำน  เพื่อใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญั ควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยไดม้ีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำน
ปี 2543 และถ่ำยทอดไปยังหลกัสูตรอบรม เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เพื่อรูว้ิธีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำร
ปฏิบตัิงำน โดยในปี 2564 มีหลกัสตูรที่ส  ำคญั ดงันี ้  

1. เจำ้หนำ้ที่ควำมปลอดภยัระดบัหวัหนำ้งำน  
2. กำรจดักำรพฤติกรรมดำ้นควำมปลอดภยั (Behavior Based Safety)  
3. ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนในที่อบัอำกำศ  
4. GHPs & HACCP System Draft Revision 5--2020 Requirement and Interpretation  
5. ระบบบรหิำรคณุภำพ ISO 9001:2015 Requirement and Interpretation  
6. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัลกูจำ้งทั่วไปและลกูจำ้งเขำ้ท ำงำนใหม ่ 
7. คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ (คปอ.)  
8. ระบบมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัดำ้นอำหำร (Food Safety) FSSC Version Update   

หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 เนน้กำรเพิ่มควำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้ก ำหนดพืน้ฐำน และ ขัน้ตอนของระบบกำรบริหำรคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 
9001:2015 โดยพนกังำนในส่วนที่เก่ียวขอ้ง จะตอ้งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในงำนของตนเอง และ ถือปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดใน
มำตรฐำนเรื่องกำรผลิตสินคำ้และใหบ้ริกำรที่มีคณุภำพ  เพื่อใหล้กูคำ้และผูใ้ชบ้ริกำรเกิดควำมมั่นใจในสินคำ้ที่ไดม้ำตรฐำนระบบ
บรหิำรงำนคณุภำพในระดบัสำกล 
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety) 
 หลกัสูตรที่เนน้กำรจัดระบบควำมปลอดภัยดำ้นอำหำร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงำนในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
จะตอ้งไดร้บักำรอบรมในหลกัสตูรควำมปลอดภยัดำ้นอำหำร เพื่อกำรจดัท ำแผนปอ้งกนัสิง่ที่อำจปนเป้ือนสูก่ำรผลติ เพื่อสรำ้งควำม
เช่ือมั่น กบักลุม่ลกูคำ้ในธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง 
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) 
 เพื่อใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบถึง ขอ้ก ำหนดในมำตรฐำนแรงงำนไทย ขอ้กฎหมำยแรงงำนที่เก่ียวขอ้ง กำรมีอิสระเสรีภำพใน
กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิ กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้เรือ่งควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัในกำรท ำงำน เพื่อ
สรำ้งทศันคติที่ดีและเสรมิสรำ้งบทบำทหนำ้ที่ของผูบ้รหิำรในสถำนประกอบกิจกำรท่ีรองรบักำรขยำยระบบธุรกิจในอนำคต   
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การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
      บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งปัญหำดำ้นสิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้ ส่วนใหญ่เกิดจำกพนกังำนขำด
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้จึงมีแนวทำงกำรจดักำรปลกูฝังจิตส ำนกึและมีกำรฝึกอบรมพนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
โดยมีกำรจัดหลกัสูตรดำ้นสิ่งแวดลอ้มใหก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนที่ท  ำงำนเก่ียวขอ้งและผูส้นใจ โดยใน ปี 2564 มี
หลกัสตูรที่ส  ำคญัดงันี ้

1. กำรผลติออ้ยอยำ่งยั่งยืนบนกำรเปลีย่นแปลงของนโยบำยและทรพัยำกรสิง่แวดลอ้ม 
2. ผูค้วบคมุระบบกำรจดักำรมลพิษกำกอตุสำหกรรม 
3. ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพิษน ำ้ 
4. ผูค้วบคมุระบบบ ำบดัมลพิษอำกำศ 
5. กำรเปิดเผยขอ้มลูกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจกในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละแบบ 56-1 One 

Report 
 
หลักสูตรการอบรมออนไลน ์ “KSL Knowledge Hub”   

จำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในปี 2563 ที่สง่ผลใหต้อ้งมีกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน 
รวมถึงกำรอบรมและพฒันำบุคลำกร ท ำใหท้ีมพัฒนำทรพัยำกรมนุษย ์(HRD) ไดท้ ำกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรูอ้อนไลนส์  ำหรบั
พนักงำน KSL ขึน้ภำยใต้ช่ือ “KSL Knowledge Hub” ที่ได้รวบรวมหลักสูตรที่น่ำสนใจและสื่อควำมรูด้ีๆ จำกเว็บไซตช์ั้นน ำที่
นำ่เช่ือถือมำรวมไวใ้น KSL Knowledge Hub รวมทัง้กำรพฒันำสือ่ส  ำหรบัใชใ้นกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหมส่  ำหรบัรูปแบบกลุ่มยอ่ย 
ผ่ำนเว็บไซตอ์อนไลนซ์ึ่งทีมพฒันำทรพัยำกรไดท้ ำกำรพฒันำขึน้มำเพื่อใหเ้กิดควำมสะดวกต่อกำรใชง้ำนผ่ำนช่องทำงคอมพิวเตอร์
และมือถือ ในช่ือ “KSL FRESHY GUIDE”     

นอกจำกนัน้ทีมพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์ไดเ้ขำ้รว่มจดัท ำโครงกำร “KSL Explorers” ซึง่เป็นโครงกำรฯ เรยีนออนไลนร์ว่มกบั
สถำบนัฝึกอบรม SEAC ในแพลตฟอรม์เว็บไซต ์YourNextU โดยไดค้ดัเลือกผูส้นใจเขำ้รว่มโครงกำรฯ ทัง้หมด 30 คน ในกำรเรยีนรู ้
ออนไลนใ์นรูปแบบ Virtual-Class/ Online-Class เป็นระยะเวลำ 3 เดือน ซึง่เป็นกำรเริม่ตน้ในกำรกำ้วสูก่ำรปรบัเปลีย่นกำรเรยีนรูใ้น
รูปแบบใหม ่     
หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ  

กลุม่บรษัิทฯ ตระหนกัถึงกำรพฒันำทกัษะ กำรเรยีนรู ้และสนบัสนนุกำรพฒันำศกัยภำพในดำ้นกำรท ำงำนของพนกังำน
อยำ่งตอ่เนื่อง โดยจดัหลกัสตูรที่เนน้กำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ำรบรหิำร กำรพฒันำภำวะผูน้  ำ และทกัษะตำ่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนขององคก์รสูพ่นกังำนในแตล่ะระดบั เพื่อกำรพฒันำศกัยภำพใหเ้กิดประสทิธิผล ดงันี ้ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง   
 หลกัสตูรและเนือ้หำวชิำส ำหรบักลุม่นีจ้ะเนน้ใหค้วำมรูใ้นเชิงกำรบรหิำรงำนใหม่ๆ   และทกัษะกำรจดักำรระดบัสงู เพื่อกำร
ก ำหนดทิศทำงขององคก์ร และเปำ้หมำยใหเ้กิดผลตำมที่วำงแผนไว ้เพื่อใหเ้ทำ่ทนักบัควำมเปลีย่นแปลงที่เป็นไปอยำ่งรวดเรว็ ซึง่ใน
กลุม่ผูบ้รหิำรระดบัสงูนีเ้นน้ไปท่ีหลกัสตูร เช่น หลกัสตูรกำรคดิและเขียนเชิงกลยทุธ ์(Strategic Thinking and Executive), 
Directors Strategic Workshop, หลกัสตูรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง, CFO's Orientation Couse for New IPOs, Discovering your 
potentials and team power (คน้พบศกัยภำพในตวัคณุและพลงัของทีม), How the pandemic is Affecting the Thai sugar 
industry and how industry is mitigating risks, New Normal: โลกที่เปลีย่นไปกบัโอกำสใหมข่องธุรกิจ (TMA), UOBAM 
Investment Outlooks Strategy for the New normal, กฎหมำยที่เก่ียวกบักำรใชแ้รงงำน, Executive Forum on Competitive 
2020 (TMA), How to Create People Effectiveness เป็นตน้   
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กลุ่มพนักงานระดับจัดการ  
 หลกัสตูรและเนือ้หำวิชำส ำหรบักลุม่นีเ้นน้ใหค้วำมรูใ้นเชิงกำรบริหำร และกำรจดักำรทั่วๆ ไป เพื่อวำงแผนกำรบริหำรท่ีมี
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึน้ และพฒันำภำวะผูน้  ำสูก่ำรเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองคก์ร ไดแ้ก่ หลกัสตูรโครงกำรพฒันำผูบ้ริหำร Mini MBA 
for KSL, กำรบรหิำรงำนบคุคลส ำหรบัผูจ้ดักำร (HR for non HR), กำรพฒันำผูน้  ำในบทบำทกำรสอนงำน (The Leader as Coach), 
กำรพัฒนำศักยภำพส ำหรับผู้บริหำร (Competency for Executive Management), กำรบริหำรผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(Effective Performance Management System) , กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management 
System)  เป็นตน้  
กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา  

เนน้ควำมรูแ้ละทกัษะในสำยงำนของตนเอง เสริมสรำ้งศิลปะในกำรกำรสื่อสำร รวมทัง้กำรท ำงำนเป็นทีม เพื่อพฒันำ
ทกัษะในกำรสื่อสำร ประสำนสมัพนัธท์ี่ดีระหว่ำงพนกังำน และกำรสรำ้งทศันคติในกำรท ำงำนที่ดีมำสูอ่งคก์ร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริม
ทกัษะกำรปฏิบตัิงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ กำรน ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Presentation Technique) 
กำรพัฒนำทักษะหัวหนำ้งำน และกำรเป็นพี่เลีย้งในองคก์ร , กำรเจรจำต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL 
Excellence Team Work และกำรเขียนหนงัสือโตต้อบ หนงัสือรำชกำร กำรเขียนรำยงำนเพื่อกำรน ำเสนออยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็น
ตน้  
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ  
 พนกังำนในกลุ่มนีจ้ะเนน้ใหเ้กิดทกัษะในกำรปฏิบตัิงำน และเพิ่มเติมควำมรูใ้นเรื่องหนำ้ที่ของตนเอง รวมทัง้เสริมสรำ้ง
ควำมรูเ้บือ้งตน้ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตตำ่งๆ ที่เป็นเครื่องมือในกำรช่วยปฏิบตัิงำนไดด้ียิ่งขึน้ เช่น ควำมรูเ้บือ้งตน้ในเรื่อง กิจกรรม 5
ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภำพ (QCC.), กิจกรรมเสริมสรำ้งควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (Safety), กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและกำร
คอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นตน้ 
โครงกำรท ำ OPK หรอื One Point Knowledge และกำรท ำ OPL หรอื One Point Lesson, OPS One point Sharing     

กำรท ำ OPK หรอื One Point Knowledge และกำรท ำ OPL หรอื One Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็น
หนึง่ในเครือ่งมือกำรจดักำรควำมรูข้องโครงกำรกำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge Management) ซึง่รวบรวมบทควำม ที่นำ่สนใจ 
เคลด็ลบั ทำงเทคนิคดำ้นตำ่งๆ ท่ีไดร้บัหลงัจำกไปรว่มประชมุหรอือบรมทกุหลกัสตูร และ  สมัมนำจำกหนว่ยงำนภำยนอก  รวมทัง้
กำรเขยีนบทควำมทีเ่กิดจำกประสบกำรณข์องพนกังำนในองคก์ำร แลว้น ำมำแบง่ปันใหก้บัเพื่อนรว่มงำนมำประยกุตใ์ชใ้นกำร
ท ำงำน เป็นสว่นหนึง่ในกำรพฒันำบคุลำกรใหเ้กิดทศันคติในกำรเรยีนรู ้เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำองคก์รใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ตำม
เปำ้หมำยโดยมีสมรรถนะสงูขึน้ และเกิดองคค์วำมรูใ้หมท่ีเ่ป็นประโยชนต์อ่เปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร  และกำรพฒันำสู่
กำรเป็นองคก์รแหง่กำรเรยีนรูท้ี่ยั่งยืน 

ที่ผำ่นมำ บรษัิทฯ ไดก้ ำหนดให ้ผูบ้งัคบับญัชำทกุคนทกุระดบั ตอ้งด ำเนินกำรวำงแผนเรือ่งกำรพฒันำบคุลำกรท่ีตนเอง
ดแูล เพื่อจะไดม้กีำรวำงแผนก ำหนดเรือ่งงบประมำณสง่พนกังำนไปรว่มอบรมใหไ้ดต้ำมเปำ้หมำยทีก่  ำหนด รวมทั้งตอ้งมกีำรตดิตำม
และประเมินผลหลงัจำกไปเขำ้อบรมดว้ยทกุครัง้   
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จ านวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ตอ่ปี ตอ่คน 
 

         แยกตามเพศ (ขอ้มลู ณ ตลุำคม 2564)    แยกตามระดับ (ขอ้มลู ณ ตลุำคม 2564) 
 

 
 
 
 

 
สิทธิมนุษยชนและการปฎบิัตติ่อแรงงานอยา่งมีจริยธรรม 
 กลุม่บรษัิทฯ เคำรพในสทิธิมนษุยชนและกำรปฎิบตัิใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย จึงไดก้ ำหนดเรือ่งสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของกลุม่ KSL ซึง่โดยครอบคลมุทัง้กำรปฎิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่นๆ ทัง้พนกังำน ลกูคำ้ คู่
คำ้ เจำ้หนี ้ตลอดจนสงัคม  

บรษัิทมีแนวปฎิบตัเิก่ียวกบัสทิธิของพนกังำน และกำรก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสทิธิขัน้พืน้ฐำน
เก่ียวขอ้งทัง้ในเรือ่งกำรดแูลสขุภำพ ดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน รวมทัง้พนกังำนสำมำรถสง่
ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมตอ่ฝ่ำยจดักำร หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดมำยงัประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรอืส ำนกัตรวจสอบภำยในได ้พนกังำนท่ีแจง้ขอ้มลูใดๆแก่บรษัิทจะไดร้บักำรคุม้ครองไมใ่หต้อ้งรบัโทษหรอืกำรเปิดเผย
ตวัตนเพื่อใหม้ีหลกัประกนัท่ีเพยีงพอวำ่พนกังำนจะไมถ่กูปฏิบตัิจำกกำรใชอ้  ำนำจที่ไมช่อบ 

ทัง้นีพ้นกังำน ถือเป็นทรพัยำกรทีส่  ำคญัตอ่บรษัิทฯ และกำรด ำเนนิธุรกิจ กำรสง่เสรมิทกัษะคณุภำพฝีมือแรงงำน จะสง่ผล
ตอ่ทัง้พนกังำนและบรษัิทฯ ในกำรพฒันำศกัยภำพและกำรเจรญิเติบโตเพื่อกำ้วสูค่วำมส ำเรจ็รว่มกนั บรษัิทฯ จึงถือปฎิบตัิตอ่
พนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรมตำมหลกัธรรมำภิบำลและจรยิธรรม กำรบรหิำรงำนดว้ยควำมโปรง่ใสมำโดยตลอด  
 
การเคารพและปฎิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  
หลกักำรท่ีส ำคญัในเรือ่งนีค้รอบคลมุถึง 

1. กำรเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน และจะไมน่ ำขอ้มลูสว่นตวัไปเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 
เวน้แตเ่ป็นขอ้มลูที่ตอ้งเปิดเผยตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย 

2. กำรปฎิบตัิตอ่ทกุคนอยำ่งเทำ่เทียม งดเวน้กำรเลอืกปฎิบตัติอ่บคุคลอื่นใหต้อ้งเสยีสทิธิหรอืประโยชนใ์ดๆ อนัเนื่องจำก
ควำมเหมอืนหรอืแตกตำ่งกนัในทำงใดทำงหนึง่ทีม่ิไดม้ีผลตอ่กำรปฎิบตัิงำน เช่น สภำพรำ่งกำยหรอืจิตใจ เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ 
เพศ อำย ุกำรศกึษำ ฐำนะ เป็นตน้ 

3. บคุคลควรใหเ้กียรติและเคำรพศกัดิศ์ร ีสถำนภำพหรอืควำมคดิเห็นซึง่กนัและกนั 
 
การสร้างวัฒนธรรมองคก์รเพือ่การเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

กลุม่บรษัิทฯ มุง่มั่นจะสรำ้งองคก์รไปสูว่ิสยัทศันท์ี่ตัง้ไวด้ว้ยกำรเตบิโตอยำ่งยั่งยืนขององคก์ร โดยกำรสรำ้งคำ่นิยมของ
องคก์ร (Core Values) ท่ีครอบคลมุลกัษณะที่พงึประสงคแ์ละสือ่สำรใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบ เขำ้ใจและปฏิบตัิอยำ่งตอ่เนื่อง
ใหพ้ฒันำเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
ค่านิยมขององคก์ร (Core Values) คอื D-I-S-C ประกอบด้วย 

ระดบั ชั่วโมง 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู 22.55 
พนกังำนบรหิำร 12.08 
พนกังำนทั่วไป 4.81 

เพศ ชั่วโมง 
ชำย 5.20 
หญิง 4.74 
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D-Dynamic หมำยถงึ มีพลงั กลำ้เปลีย่นแปลงสูส่ิง่ทีด่ีกวำ่  
- เปลีย่นแปลง และปรบัตวัรวมทัง้ประเมิน กลยทุธ ์แผน และกระบวนกำรท ำงำนเพอ่ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลงของ
สภำพแวดลอ้ม 
- หำควำมรูท้ัง้ที่เก่ียวขอ้งกบังำนในหนำ้ที่และธุรกิจที่เรำท ำพฒันำทกัษะ และควำมช ำนำญทีจ่  ำเป็นตอ่กำรท ำงำนใน
ปัจจบุนัและอนำคต 

 - ตดัสนิใจในเวลำทีเ่หมำะสมบนฐำนขอ้มลูทีเ่พียงพอ 
I - Integrity หมำยถงึ ซื่อสตัย ์รกัษำค ำพดูและท ำในสิง่ที่ถกูตอ้ง 

- ยดึถือควำมซื่อตรง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และยดึมั่นค ำสญัญำที่ใหไ้ว ้
- ปฎิบตัิตอ่บคุคลอยำ่งเสมอภำค ไมเ่ลอืกปฎิบตัิและเคำรพศกัดิศ์รขีองผูอ่ื้น 
- ยดึมั่นในธรรมำภิบำล จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
-ตรงตอ่เวลำและสือ่สำรขอ้มลูที่เป็นควำมจรงิในเวลำทีเ่หมำะสม ไมบ่ิดเบือน หรอืปกปิดสำระส ำคญัที่พงึเปิดเผยรวมทัง้
เตรยีมขอ้มลูและใหค้วำมเห็นทีเ่ป็นประโยชน ์

S - Synergy หมำยถึง รว่มใจ ประสำนจดุเดน่สรำ้งผลงำนทวคีณู 
- รว่มคดิ รว่มท ำและแบง่ปันควำมรูอ้ยำ่งเตม็ที่ 
- สือ่สำร หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และควำมคำดหวงัอยำ่งชดัเจน 
- สรุปผลและเสนอแนะอยำ่งสรำ้งสรรค ์

C - Creativity หมำยถึง สรำ้งสรรค ์พฒันำสิง่ใหมป่ระยกุตใ์หเ้กิดจรงิ 
- พฒันำวิธีกำรท ำงำน ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรแบบใหม่ๆ ใหก้บัองคก์ร 
- ตดัสนิใจและปฎิบตัิ โดยผำ่นกำรประเมินควำมเสีย่งในระดบัท่ียอมรบัได ้และมีกำรตดิตำมเรยีนรูจ้ำก  ผลส ำเรจ็และ
ขอ้ผิดพลำดเพื่อใชใ้นกำรปรบัปรุงตอ่ไป 
 
กลุม่บรษัิทฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญัเรือ่งกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนผำ่นกำรขบัเคลือ่นดว้ยคำ่นยิมองคก์รของบรษัิทส ำหรบั

น ำไปใชใ้นกำรท ำงำนและสง่เสรมิใหก้ลำยเป็นวฒันธรรมขององคก์รใหเ้กิดขึน้ ในปี 2564 ทำงบรษัิทฯไดจ้ดักิจกรรมหลำยอยำ่งเพื่อ
สรำ้งควำมยั่งยื่นใหก้บัชมุชน ทัง้ชมุชนรอบๆ โรงงำน และชมุชนอืน่ๆ ที่ไดร้บัควำมเดือดรอ้น และทำงบรษัิทฯ ในนำมของศนูยก์สกิร
รมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ไดเ้ขำ้รว่มเป็นภำคี ใน “โครงกำร โรงเรยีนกองทนุกำรศกึษำ” ซึง่โครงกำรกองทนุกำรศกึษำ
เกิดขึน้เมื่อเดือนกมุภำพนัธ ์2555 โดยพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ไดม้ีพระรำชกระแสรบัสั่งไปยงัประธำน
องคมนตรวีำ่ มีพระรำชประสงคท์ี่จะพระรำชทำนเงินสว่นพระองคจ์ ำนวนหนึง่ มำท ำใหเ้กิดประโยชนด์ำ้นกำรพฒันำกำรศกึษำ ให้
ท ำแบบภำคเอกชน คือเรยีบงำ่ย รวดเรว็ คลอ่งตวั แตต่อ้งประหยดั พอเพียง ซื่อสตัยส์จุรติ และไมค่วรประชำสมัพนัธเ์กินไป โดยให้
ประธำนองคมนตรแีละคณะองคมนตรดี  ำเนินกำรรบัสนองพระรำชด ำร ิโดยทำงศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ไดเ้ป็น
ภำคีของโครงกำรดงักลำ่วเป็นปีที่ 3 โดยจะเนน้เรือ่ง อำหำรกลำงวนัเดก็ๆ เนน้กำรสรำ้งควำมยั่งยนืใหเ้กิดขึน้ในโรงเรยีนเอง และตอ่
ยอดกำรสรำ้งพืน้ฐำนทกัษะอำชีพของเดก็ใหส้ำมำรถหำรำยไดร้ะหวำ่งเรยีน หรอืเมือ่เรยีนจบแลว้สำมำรถทีจ่ะน ำควำมรู ้
ควำมสำมำรถไปใชไ้ดเ้กิดขึน้จรงิได ้  
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บริษัท คุณชวน จ ากดั 
กลุม่บรษัิทฯ ไดค้  ำนงึถงึกำรสรำ้งควำมยั่งยืนใหก้บัสงัคมและตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรือ่งกำรสรำ้งควำมยั่งยืน ซึง่มิ

เพียงแตต่อ้งสรำ้งใหเ้พียงแตอ่งคก์รเทำ่นัน้ แตต่อ้งสรำ้งใหก้บัสงัคมดว้ย จึงไดจ้ดัตัง้ บรษัิท คณุชวน จ ำกดั ขึน้มำเพือ่ที่จะเป็นธุรกิจ
เพื่อสงัคมในอนำคต โดยจะเป็นบรษัิทฯ ที่ช่วยเหลอืและสรำ้งสรรคส์งัคม ทัง้ดำ้นกำรตลำด กำรสรำ้งอำชีพ กำรช่วยเหลอืผู้
เปรำะบำงใหม้ีอำชีพเลีย้งดตูวัเองและครอบครวัได ้ทำงบรษัิทฯ ตอ้งกำรใหเ้กิดรำยไดท้ี่เป็นธรรมขึน้ใหก้บัสงัคม และก ำไรท่ีไดจ้ำก
กำรด ำเนินงำนดงักลำ่ว จะสง่มอบคืนสูส่งัคมทัง้หมด บรษัิท คณุชวน จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจภำยใตแ้นวคิด “คิดอยำ่งสรำ้งสรรค ์พฒันำ
อยำ่งยั่งยืน” ซึง่จะแบง่เป็น 4 สว่นไดแ้ก่ ชวนใช ้ไดแ้ก่ ครมีอำบน ำ้สมนุไพร ยำสระผมสมนุไพร น ำ้ยำอเนกประสงค ์ชวนชิม ไดแ้ก่ 
น ำ้ตำลออ้ยธรรมชำติ น ำ้ผึง้ ชวนท ำ ไดแ้ก่ ชดุปลกูตน้ไม ้DIY ชดุท ำยำสระผมสมนุไพร DIY  ชวนพฒันำ ไดแ้ก่ หลกัสตูรอบรมตำ่งๆ 
เป็นตน้ 
 

   
 

KSL Model 
KSL Model เป็นอกีหนึง่โครงกำรของบรษัิท ที่จดัตัง้ขึน้เพื่อสรำ้งควำมยั่งยืนกบับรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยี (ชำวไร)่ ซึง่ไดร้บั

แรงบนัดำลใจมำจำก “โคกหนองนำแหง่น ำ้ใจและควำมหวงั” ซึง่ไดน้อ้มน ำหลกัค ำสอนตำ่งๆ มำประยกุตใ์หเ้ขำ้กบัเกษตรกรในพืน้
ของเรำ เพื่อท่ีจะสรำ้งใหเ้กษตรเหลำ่นัน้มีควำมสขุกบักำรประกอบอำชีพเกษตรกร ทัง้ยงัสำมำรถสรำ้งรำยได ้รำยวนั ไดส้ปัดำห ์รำย
เดือน รำยปี ใหเ้กิดขึน้จรงิได ้ซึง่สิง่ตำ่งๆเหลำ่นีจ้ะสง่ผลตอ่ควำมยั่งยืนตอ่ไป 
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การให้ความส าคัญกับขยะ 
KSL x Corsair เพื่อชว่ยแกปั้ญหำในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพำะในเรือ่งของกำรจดักำรขยะ โดยจดัวำงถงัขยะส ำหรบัรบั

พลำสติกออ่น และพลำสติกแขง็ ซึง่ขยะเหลำ่นีจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลำยเป็นน ำ้มนัชีวภำพ ทำงองคก์รใหค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกใน
เรือ่งกำรจดักำรขยะ ทัง้ที่โรงงำนตำ่งๆ และส ำนกังำนใหญ่ ซึง่ที่ตกึ KSL สำมำรถเก็บพลำสติกออ่นและแข็ง ไดเ้ดือนละประมำณ 15 
กิโลกรมั โดยปัจจบุนัก ำลงัขยำยจดุรบัทิง้ขยะเพิ่มเตมิไปยงัตกึ ลเิบอรต์ี ้สแควร ์ท่ีสลีม เพื่อใหป้ระชำชนและพนกังำนไดก้ ำจดัขยะได้
ถกูวิธียิ่งขึน้  
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2563-2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาทบทวนและเห็นชอบให้ใช้

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้้าตาลขอนแก่น จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่ส้าคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการก้าหนด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้ก้าหนดหัวข้อ

เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้   

 1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล 

 1.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจตาม

กฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ช้าระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตส้านึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความส้าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 1.2 บริษัทฯ ด้าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความ

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของบริษัทฯ และจะไม่น้าข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใด  ๆ อันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

การจัดท้าและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบท่ีเป็น

มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้

ก้าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท้างาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความ

ชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ้านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯได้จัดท้าคู่มือมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่าง  ๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ บริษัทฯได้แสดงเจตน์จ้านงแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการ

ทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 และผ่านการต่ออายุการรับรองสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2562 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 

ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค้านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิข้ัน

พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะ

ทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และ

การคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
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     ข้อก้าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส้าหรับผู้ที่ได้รับ

ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด้าเนินการเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย 

 บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส้านึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิ

มนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วย

เพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้

ก้าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1  เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน  

4.2  จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก้าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา  

ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท้างานท่ีเป็นธรรม  

4.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ 

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง 

ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท้างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4.4  จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส้าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก้าหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนส้ารองเลี้ยงชีพ  

เป็นต้น และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก้าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน 

ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

4.5  จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ้าปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตาม 

ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท้างานของแต่ละบุคคล 

4.6  ด้าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีท้างานท่ีดี โดยจัดให้มีมาตรการ 

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส้านึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และ 

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานท่ีท้างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

4.7  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท้า 

ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานท่ีรายงานเรื่องดังกล่าว 

 

 5.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อ

ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้ 

 5.1  บริษัทฯ ค้านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส้าคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่

มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความ

พึงพอใจสูงสุด  

5.2  บริษัทฯ ค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นท่ีจะให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
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ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล  

    5.3  บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการด้าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯที่ถูกต้อง ไม่

บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ 

  5.4  บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

5.5  บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 

 6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง 

 บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่ก้าหนดไว้ 

เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าด้าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สังคมร่วมกันกับบริษัทฯ 

 บริษัทฯปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่าง ๆ ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถช้าระหนี้ตามก้าหนดได้ บริษัทฯจะแจ้ง

เจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข 

 บริษัทฯด้าเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

เพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

7.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความส้าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการท้าลายสิ่งแวดล้อม โดย

บริษัทฯ ด้าเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด บริษัทฯ ยังด้าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้

วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการด้าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 

ยังให้ความส้าคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่จ้าเป็น การน้ากลับมาใช้

ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle)  ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทฯลดหรือขจัดหรือน้าไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออก

จากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ  

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคม

อย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง  ๆ กับชุมชน

โดยรอบในพื้นที่ท่ีบริษัทฯ เข้าด้าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการท้างานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการ

ด้าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอัน

เนื่องมาจากการด้าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ 

มีจิตส้านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทฯจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือ

สังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี 
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9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่าง ๆ ข้างต้น 

เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรม

ที่น้ามาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทั้งที่ เป็นการท้าขึ้นใหม่  (novelty) การปรับปรุง ( improvement) การปรับแต่ง 

(adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะ

เปิดเผยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณา

ด้าเนินการหรือพัฒนาต่อไป 

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินการโดยค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะ

ด้าเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนท้ังในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อ

สังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่้าเสมอ 

 บริษัทฯได้จัดท้ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดย

เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้จัดท้าเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงาน

ประจ้าปีมาตั้งแต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่าง  ๆ และหน่วยวัดตาม GRI และรายงาน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีท่ีผ่านมา 
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Sustainable Development Goals: SDGs 
 

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ 
- แนะน ำ และสนบัสนนุกำรปลกูพืชผกั เลีย้งสตัว ์เพื่อลดคำ่ใชจ้ำ่ยในครวัเรอืน 
- สนบัสนนุชมุชนในกำรแปรรูปน ำ้ตำลออ้ยอินทรยี ์และผลติภณัฑใ์นชมุชน 
 
ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่ยั่งยนื 
- โครงกำร KSL ถงุปันสขุช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ำ้ทว่ม 
- สนบัสนนุโรงครวัพระรำชทำน ผูต้ิดโควิด-19  
- สนบัสนนุเครือ่งอปุโภค และบรโิภคที่จ ำเป็น ใหแ้ก่สงัคม 
  
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดสี าหรับทุกคนในทุกวัย 
- กำรใชปุ้๋ ยอินทรยีใ์นพืน้ท่ี เพื่อกำรมีคลงัอำหำรที่ปลอดภยั และดตีอ่สขุภำพ 
- โครงกำร KSL แปลงปลกูรกัษ์ บำ้นพกัรกัแปลงปลกู 
- โครงกำร ปลกูฟำ้ทะลำยโจร สูภ้ยั Covid-19   
 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
- กำรสง่เสรมิโครงกำรโรงเรยีนกองทนุกำรศกึษำ ในวิชำ ทกัษะชีวิตทกัษะอำชีพ 
- กำรรบันกัศกึษำฝึกงำน ในรูปแบบทดลองกำรท ำงำนจรงิ เพื่อกำรสง่ตอ่บณัฑิตที่มคีณุภำพ กลบัคืนสูส่งัคม 
 
ส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานทีเ่หมาะสมส าหรับทุกคน 
- กำรจำ้งงำนผูพ้ิกำรและผูส้งูอำยใุนชมุชน 
 
 
ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
- สนบัสนนุกำรช่วยลดควำมไมเ่สมอภำคทำงสงัคม โดยไมค่  ำนงึถึงควำมบกพรอ่งทำงรำ่งกำย 
 
 
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื 
- สนบัสนนุกำรท ำเกษตร ในรูปแบบของหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงในพืน้ท่ีของตนเอง เพื่อกำรจดักำรและกำรใชท้รพัยำกรธรรม
ธรรมชำติที่มีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั ใหม้ปีระสทิธิภำพมำกที่สดุ 
 
 
ปฏิบัติการอยา่งเร่งด่วนเพื่อตอ่สู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและผลกระทบที่เกดิขึน้ 
- กำรรว่มกิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่ำ เพื่อเป็นแนวปอ้งกนัไฟ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day ท ำควำมสะอำดถนนและเก็บเศษออ้ย 
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ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอยา่งยั่งยนื 
- กำรจดัอบรมศกึษำดงูำน พืน้ท่ีตน้แบบ KSL Model ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว แนะน ำกำรใชพ้ืน้ท่ี
ระบบนิเวศอยำ่งเป็นวฏัจกัร ในรูปแบบของพืน้ท่ีเกษตรอินทรยี ์โคก หนอง นำ  
 
 เสริมความเข้มแขง็ให้แกก่ลไกการด าเนินงาน ความร่วมมือของการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
- กำรสรำ้งควำมรว่มมือกบัหนว่ยงำนภำครฐั ชมุชน และสถำนศกึษำ 
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รายงาน CSR บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
 

ในปี พทุธศกัรำช 2564 บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ไดด้  ำเนินกิจกรรมดำ้น CSR มำอยำ่งตอ่เนื่อง โดย
บรษัิทฯ ไดค้  ำนงึถึงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งเสมอมำ ในปี พทุธศกัรำช 2564 มีกิจกรรม CSR ตำ่งๆ ดงันี ้
ลงพืน้ที่ลงแปลงสาธิตด้านการท าเกษตรผสมผสาน โคก หนอง นา โมเดล เรือนจ ากาญจนบุรี 
12 มกรำคม 2564 

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปฏิบตัิงำน ศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว รว่มกบั 
เรือนจ ำกำญจนบรุี น ำโดย คณุเกียรติกร ปัทมทตัต ์ผูบ้ญัชำกำรเรือนจ ำกำญจนบรุี และ คณุทศันำ เดชำบรูพำ ผูอ้  ำนวยกำร
สว่นพฒันำผูต้อ้งขงั ลงแปลงสำธิตดำ้นกำรท ำเกษตรผสมผสำน  ท ำกำรด ำนำขำ้ว และท ำกำรยำบ่อเพื่อลดกำรรั่วซึมของน ำ้ 
ทัง้นี ้เป็นสว่นหนึ่งของแปลงสำธิตในโครงกำรพระรำชทำนในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั โคก หนอง นำ แห่งน ำ้ใจ
และควำมหวงั รุน่ท่ี 2/2 เพื่อใหผู้ท้ี่เขำ้รบักำรอบรมไดม้ีแนวทำงในกำรน ำไปปรบัใชจ้รงิหลงัจำกพน้โทษตอ่ไป 
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วิทยากร ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการเรียนการสอนการพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไร่สรศักดิ์ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบุรี 
14 มกรำคม 2564 

ส่วนกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด และศูนยก์สิกรรม
ธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในนำมภำคีเครอืขำ่ยรว่มพฒันำโครงกำรโรงเรยีนกองทนุกำรศกึษำ ในกำรก ำกบัดแูลของ พล
เอกไพบลูย ์คุม้ฉำยำ องคมนตรี  ไดร้บักำรประสำนจำกกลุม่โรงเรียนกองทนุกำรศึกษำดอู ำเภอหนองปรือ จงัหวดักำญจนบรุี 
ในกำรเป็นวิทยำกร ฝึกอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพบคุลำกรในดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนกำรพึ่งพำตนเองตำมหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรูด้ำ้นหลกักสกิรรมธรรมชำติ กำรเผำถ่ำน กำรผลติปุ๋ ยชีวภำพ กำรปรุงดนิ 
กำรเพำะเมล็ดพนัธุ ์ ณ บำ้นไร่สรศกัดิ์  (ผอ.สรศกัดิ์ ไสยะหุต) พรอ้มนีไ้ดม้อบพนัธุเ์ป็ดไข่ ไก่ไข่คละสำยพนัธุ ์และห่ำน เพ่ือ
เพ่ิมเติมใหก้บั "บำ้นไรส่รศกัดิ"์  ดว้ย                          

พรอ้มกนันี ้ ศนูยก์สิกรรมธรรมชำติเคเอสแอล ริเวอรแ์คว ไดร้บักำรแบ่งปันเมล็ดพนัธุ์ จำกทำงโรงเรียน ซึ่งเป็นเมลด็
พนัธุ์พระรำชทำง ในโครงกำรของ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อ
ขยำยพนัธุ ์และสง่ตอ่เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรดว้ย  
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สนับสนุนพันธุเ์ป็ดไขค่ละเพศ ให้กับโรงเรียนบ้านดงเสลา อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
15 มกรำคม 2564  

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัท น ำ้ตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และศนูยก์สิกรรมธรรมชำติเคเอ
สแอล ริเวอรแ์คว สนบัสนนุพนัธุเ์ป็ดไข่คละเพศ ใหก้บัโรงเรียนบำ้นดงเสลำ ในโครงกำร “ศำสตรพ์ระรำชำ จำกสถำนศึกษำสู่
ชมุชน” เพื่อผลติอำหำรและเป็นสือ่เรยีนรูใ้หก้บัเด็กนกัเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Big Cleaning Day 
19 มกรำคม 2564  

บรษัิท น ำ้ตำลทำ่มะกำ จ ำกดั รว่มกบั เทศบำลต ำบลทำ่มะกำ มณฑลทหำรบกที่ 17 จดักิจกรรม Big Cleaning Day 
ท ำควำมสะอำดถนนและเก็บเศษออ้ยตกหลน่ ณ บริเวณถนนแสงชูโตสำยเก่ำ โดยมีนำยอ ำเภอท่ำมะกำนำยอนชุำ หอยสงัข ์ 
เป็นประธำนเปิดงำนและเขำ้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้
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ลงพืน้ที่ถา่ยถอดความรู้ด้านการแปรรูปอ้อยให้กับ กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรอดุลยกาญกิจ อ าเภอหนองปรือ จังหวดั
กาญจนบุรี 
9 กมุภำพนัธ ์2564   

ส่วนกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด พรอ้มดว้ยนกัศึกษำ 
ฝึกงำน จำกสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั  ลงพืน้ท่ีถ่ำยถอดควำมรูด้ำ้นกำรแปรรูปออ้ยใหก้บั กลุม่
วิสำหกิจสมนุไพรอดลุยกำญกิจ น ำโดย คณุจิรำวรรณ อินทรกุล  เพื่อรองรบัผลผลิตจำกแปลงออ้ยอินทรีย ์(ไรค่ณุณฐัญำ ปำ
มะโน) ที่ไดร้บักำรสนบัสนุนพนัธุ์ออ้ย ปุ๋ ย พรอ้มร่วมกันลงแปลงปลกู จำก ทีม KSL-RANGER , KMS และทีมวิชำกำรออ้ย 
บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด พรอ้มกันนีท้ำงกลุ่มจะร่วมกนัพฒันำต่อยอดควำมรูท้ี่ไดร้ับเป็นผลิตภณัฑข์องกลุม่
ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งมอบกากหม้อกรองใหก้ับศูนยว์ิจัยพชืไร่จังหวัดขอนแกน่ 
22 กมุภำพนัธ ์2564 

บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำน ำ้พอง สง่มอบกำกหมอ้กรองใหก้บัศนูยว์ิจยัพืชไรจ่งัหวดัขอนแก่น 
เพื่อใชป้ระโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรวิจยัปรบัปรุงพนัธุอ์อ้ย ณ แปลงทดลองทำ่พระ จ.ขอนแก่น 
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ส่งมอบพอ่แม่พันธุห์มูป่า ให้กบัพืน้ที่ศูนยเ์รียนรู้ โคก หนอง นา เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี   
12 มีนำคม 2564  

ศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว สง่มอบพอ่แมพ่นัธุห์มปู่ำ 1 ครอบครวั  ใหช่ื้อวำ่ มะล ิชมพู ่และไมค ์
ใหก้บัพืน้ท่ีศนูยเ์รยีนรู ้โคก หนอง นำ เรอืนจ ำจงัหวดักำญจนบรุ ี โดยควำมตัง้ใจในกำรสง่มอบควำมรูเ้ป็นกำรฝึกอำชีพใหก้บั
ผูต้อ้งขงั และสง่ตอ่พนัธุห์มปู่ำ ใหก้บักลุม่ของผูพ้น้โทษที่มคีวำมสนใจในกำรน ำไปประกอบอำชีพหลงัพน้โทษแลว้ โดยมี คณุ
ทศันำ เดชำบรูพำ ผูอ้  ำนวยกำรสว่นพฒันำผูต้อ้งขงั เป็นผูร้บัมอบ   

ทัง้นีเ้ป็นกำรตอ่ยอดจำกกำรรว่มด ำเนินกิจกรรมโครงกำรพระรำชทำนในพระบำทสมเดจ็พระวชิรเกลำ้เจำ้อยูห่วั โคก 
หนองนำ แหง่น ำ้ใจและควำมหวงั กรมรำชทณัฑ ์เรอืนจ ำจงัหวดักำญจนบรุเีพื่อเป็นประโยชนใ์นกำรช่วยก ำจดัเศษอำหำรใน
เรอืนจ ำ พรอ้มกบัผลติปุ๋ ยสง่ใหก้บัพืน้ท่ีเกษตร และเป็นแหลง่ควำมรูใ้นพืน้ท่ีจรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม โครงการคาราวานSMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน อ าเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี 
30 มีนำคม 2564 

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เขำ้รว่มกิจกรรม ในนำมของศนูย์กสกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล ริ
เวอรแ์คว กลุม่บริษัทเคเอสแอลสำขำบ่อพลอย รว่มกบั ส ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดักำญจนบรุี จดังำน "โครงกำรคำรำวำน
SMEs เศรษฐกิจดีสูช่มุชน " โดยมีหวัหนำ้อตุสำหกรรมจงัหวดั ปลดัอำวโุสอ ำเภอบอ่พลอย รองนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล
หลมุรงั และผูอ้  ำนวยกำรผลติเคเอสแอลสำขำบอ่พลอย เป็นประธำนเปิดงำน ณ ลำนหนำ้โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
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ต้อนรับคณะดูงานจาก จังหวดัสระแก้ว เยีย่มชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
25 มีนำคม 2564    
      ศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล ริเวอรแ์คว ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ กลุม่บริษัท น ำ้ตำล
ขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ตอ้นรบัคณะดงูำนจำก จ.สระแกว้ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนควำมรูด้ำ้นกำรพึ่งพำตนเองตำมหลกั
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ในแนวทำง "ตำมรอยพระรำชำ สรำ้งคณุค่ำใหย้ั่ งยืน" พรอ้มกบัสำธิตกำรท ำน ำ้ตำลออ้ยและ
ไอศกรมีหลอดโบรำณจำกน ำ้ออ้ยใหก้บัคณะดงูำนไดท้ดลองชิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบุรี 
7 เมษำยน 2564  

ส่วนกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด ลงพืน้ที่โรงเรียนกอง
ทนุกำรศกึษำ อ.หนองปรอื จ.กำญจนบรุ ี ประกอบดว้ย โรงเรยีนหนองปรอืพิทยำคม โรงเรยีนบำ้นหนองสำหรำ่ย และโรงเรียน
บำ้นหว้ยหวำย ติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ที่  เพื่อวำงแผนควำมรว่มมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับนักเรียนในภำคเรียนถัดไป  พรอ้มกันนีไ้ด้น ำนักศึกษำฝึกงำนจำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั รว่มลงพืน้ท่ีขอควำมรว่มมือคณุครูและนกัเรยีนทัง้สำมแหง่ ในกำรประเมินสือ่เรยีนรู ้"ฐำนฅนเอำถ่ำน" 
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สาธิตท าน ้าตาลอ้อย และคั้นน ้าอ้อยสดจากแปลงออ้ยอนิทรีย ์ต้อนรับคณะกรรมการ หน่วยงานราชการ ณ ทีท่ า
การวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบา้นอดุลกาญจนกิจ อ าเภอหนองปรือ จังหวดักาญจนบุรี 
9 เมษำยน 2564 

รอ้ยโท ทศพล ไชยโกมินทร ์รองผูว้่ำรำชกำรจงัหวดักำญจนบรุี  นำยมนตรี เชือ้ใจ  เกษตรจงัหวดักำญจนบรุ ีรว่มกบั
หน่วยงำนภำคีเครือข่ำย เป็นกรรมกำรตดัสินคดัเลือกวิสำหกิจชมุชนดีเดน่ระดบัจงัหวดั ประจ ำปี 2564  พรอ้มดว้ย สิบต ำรวจ
โทช ำนำญ ทองใบ ปลดัอ ำเภอ (เจำ้พนกังำนปกครองช ำนำญกำรพิเศษ) รกัษำรำชกำรแทนนำยอ ำเภอหนองปรือ นำยฉลวย 
มำนะ เกษตรอ ำเภอหนองปรอื และหวัหนำ้สว่นรำชกำรอ ำเภอหนองปรือ เขำ้รว่มกำรคดัเลอืกครัง้นีด้ว้ย 

โอกำสนี ้ส่วนกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด พรอ้มดว้ย
นกัศกึษำฝึกงำนจำกสถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั รว่มกำรสำธิตท ำน ำ้ตำลออ้ย และคัน้น ำ้ออ้ยสด
จำกแปลงออ้ยอินทรีย ์ตอ้นรบัคณะกรรมกำร หน่วยงำนรำชกำร ณ  ที่ท  ำกำรวิสำหกิจชุมชนสมุนไพรบำ้นอดุลกำญจนกิจ 
อ ำเภอหนองปรอื จงัหวดักำญจนบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSL ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า เพื่อป้องกันไฟป่า เน่ืองในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ ำกดั และ บรษัิท เคเอสแอล 
แมททีเรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั รว่มกิจกรรมโครงกำรปลกูป่ำ เพื่อปอ้งกนัไฟป่ำ เนื่องในวนัตน้ไมป้ระจ ำปีของชำติ (วนัวิสำขบู
ชำ) โดยมีนำยจีรเกียรติ ภมูิสวสัดิ ์ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดักำญจนบรุ ีเป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรฯ พรอ้มหนว่ยงำนรำชกำร จิต
อำสำในจงัหวดักำญจนบรุ ีเขำ้รว่มกิจกรรม ทัง้นี ้ทำง KMS ไดส้นบัสนนุปุ๋ ยอินทรยีจ์  ำนวน 500 กิโลกรมั เพื่อใชใ้นกำรปลกู
ตน้ไม ้จ ำนวน 1,000 ตน้ บนพืน้ท่ี 5 ไร ่และ สว่นของ CSR ไดม้ีสว่นรว่มในกำรแลกเปลีย่นวิธีกำรปลกูตน้ไม ้ใหก้บัจิตอำสำที่
มำรว่มกิจกรรม ในพืน้ท่ีต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบอ่พลอย จงัหวดักำญจนบรุ ีซึง่เป็นหนึง่ในพืน้ท่ีโครงกำรฯ ทั่วประเทศ 
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KSL ร่วม กิจกรรม “รวมพลังคนอาสา” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนยศึ์กษาพัฒนาอาชีพหนองบัว อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 
7 มิถนุำยน 2564 

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั ในนำม ศนูยก์สิกรรม
ธรรมชำติ เคเอสแอลรเิวอรแ์คว  รว่มกิจกรรม“รวมพลงัคนอำสำ” ปลกูป่ำเฉลมิพระเกียรติ                                               
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สทุิดำ พชัรสธุำพิมลลกัษณ พระบรมรำชินี  ณ ศูนยศ์ึกษำพฒันำอำชีพ
หนองบวั อ.เมือง จ.กำญจนบรุ ี จดัโดย ส ำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดักำญจนบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริษัท เคเอสแอล (สาขาบ่อพลอย) ชว่ยกนัระดมของบริจาคสมทบให้กับโรงครัวพระราชทาน 
1 กรกฎำคม 2564  

กลุม่บริษัท เคเอสแอล (สำขำบ่อพลอย) รว่มกบัพนกังำน ช่วยกนัระดมของบริจำคสมทบใหก้บัโรงครวัพระรำชทำน  
เพื่อช่วยเหลอืชำวอ ำเภอหนองปรอืที่โดนกกัตวั 
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KSL แจกถุงยงัชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภยั จากเหตุการณโ์รงงานระเบิดยา่นถนนกิ่งแกว้ 
อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 
วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2564  

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) โดยส่วนงำนสื่อสำรองคก์รและพัฒนำเพื่อสังคมร่วมกับ KSL Brand 
Ambassador ลงพืน้ท่ีศนูยช์่วยเหลอืผูอ้พยพวดับำงโฉลงในและศนูยช์่วยเหลอืผูอ้พยพโรงเรยีนเตรียมปรญิญำนสุรณ ์เพื่อแจก
ถงุยงัชีพแก่ผูเ้ดือดรอ้นจำกเหตกุำรณโ์รงงำนระเบิดยำ่นถนนก่ิงแกว้ อ.บำงพล ีจ.สมทุรปรำกำร 
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บริจาคโลหติแก่สภากาชาดไทย 
15 กรกฎำคม 2564  

“หนึง่คนให ้...หลำยคนรบั” บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) โดยสว่นงำนสือ่สำรองคก์รและพฒันำเพื่อสงัคม
ร่วมกับ KSL Brand Ambassador ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยบริจำคโลหิตแก่สภำกำชำดไทย พร้อมทั้งบริจำคเจล
แอลกอฮอลใ์นกำรสนบัสนนุกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ที่ของสภำกำชำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ริเวอรแ์ควปารค์ แอนด ์รีสอรท์ และ ศูนยก์สกิรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอรแ์คว ร่วมบริจาคสมุนไพรเพื่อ
ช่วยเหลือเณร ซอยลาซาล 
วนัท่ี 27 กรกฎำคม 2564  

รเิวอรแ์ควปำรค์ แอนด ์รสีอรท์ และ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว  รว่มบรจิำคสมนุไพร ไดแ้ก่ ตะไคร ้
ขิง และกระชำย เพื่อช่วยเณรชอยลำซำล ติดโควิด-19 จ ำนวน 189 รูป 

ตะไคร.้..เป็นทัง้ยำรกัษำโรคและยงัมีวิตำมินและแรธ่ำตทุี่มีประโยชนต์่อรำ่งกำย สรรพคณุเป็นยำบ ำรุงธำต ุช่วยใน
กำรเจรญิอำหำร และสำรสกดัจำกตะไครม้ีสว่นช่วยในกำรปอ้งกนัโรคมะเรง็ล ำไสใ้หญ่ 

ขิง...จดัเป็นสมนุไพรท่ีอดุมไปดว้ยวิตำมินและแรธ่ำตทุี่มีควำมส ำคญั เช่น วิตำมินเอ วิตำมินบี 1 วิตำมินบี 2 วิตำมิน
บี 3 วิตำมินซี เบตำ้แคโรทีน ธำตเุหลก็ ธำตแุคลเซียม ธำตฟุอสฟอรสั ช่วยบ ำรุงหวัใจของคณุใหแ้ข็งแรง 

กระชำย...มีสรรพคณุช่วยบ ำรุงรำ่งกำย เป็นยำอำยวุฒันะ บ ำรุงสมอง เพรำะช่วยท ำใหเ้ลอืดไปเลีย้งสมองสว่นกลำง
ไดด้ีมำกขึน้ 
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KSL ส่งตอ่ความหว่งใยมอบ"ถุงปันสุข" ให้แก่เพจ "ต้องรอด Up for thai "  
1 สงิหำคม 2565 

บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกัด (มหำชน) โดยส่วนงำนสื่อสำรองคก์รและพัฒนำเพื่อสงัคม ร่วมกับ KSL Brand 
Ambassador ลงพืน้ที่มอบ "ถุงปันสขุ" จ ำนวน 100 ชุด ใหแ้ก่เพจ "ตอ้งรอด Up for thai " เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดรอ้น
ใหก้บัประชำชนในภำวะวิกฤตโควิด-19 ประกอบดว้ย  

- กลุม่เปรำะบำงทีเ่ป็นผูพ้ิกำร  

- ผูป่้วยติดเตียง 

- สตรมีีครรภ ์และเด็กเลก็ 

- ผูท้ี่ก ำลงัรอผลตรวจ  

- ผูป่้วยรอเตยีงเพื่อเขำ้รบักำรรกัษำ  

- ผูส้มัผสัเสีย่งสงู ไมส่ำมำรถออกไปประกอบอำชีพ ขำดรำยได ้ใชชี้วิตไดย้ำกล ำบำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอรแ์คว สนับสนุนสมุนไพรสู้ภยัโควิด-19 
6 สงิหำคม 2564  

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ในนำมศนูยก์สิกรรมธรรมชำติเคเอสแอล ริเวอรแ์คว สง่มอบ
สมนุไพรจำกศนูยก์สกิรรมฯ และชมุชน ใหก้บั เรอืนจ ำกำญจนบรุ ีเพื่อเป็นสว่นหนึง่ในกำรบรรเทำอำกำรป่วยของผูป่้วย โควิด -
19 ภำยในเรอืนจ ำ 
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กลุ่มบริษัท เคเอสแอล บ่อพลอย ด าเนินการตรวจเชือ้โควดิ-19 
วนัท่ี 13 สงิหำคม 2564 

กลุม่บริษัท เคเอสแอล บ่อพลอย ด ำเนินกำรตรวจเชิงรุกใหก้บัพนกังำน ตัง้แต่วนัที่  6 สิงหำคม 2564 จนถึงวนันี ้13 
สิงหำคม 2564 ทำงโรงงำนฯ ไดจ้ัดใหม้ี แผนกำรตรวจกำรคดักรองโควิด-19 ดว้ยอุปกรณ ์ATK หรือ กำรตรวจหำเชือ้ดว้ย
ตนเอง ขณะนี ้ตรวจไป 34.96 % ของโรงงำนฯ ซึง่ผลกำรทดสอบยงัไมม่ีใครเป็นผูต้ิดเชือ้เพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ KSL แปลงปลกูรักษ ์บ้านพกัรักแปลงปลกู 
วนัท่ี 18 สงิหำคม 2564   

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดส้ง่มอบชดุปลกูผกั ใน โครงกำร KSL แปลงปลกูรกัษ์ บำ้นพกั
รกัแปลงปลกู ซึง่ไดร้บัเกียรตจิำกผูอ้  ำนวยกำรผลติ เคเอสแอล บอ่พลอย เป็นผูม้อบ ชดุปลกูผกั ใหก้บัตวัแทนพนกังำน โดย
เริม่ตน้ด ำเนินโครงกำรภำยในบำ้นพกั พนกังำนเคเอสแอล -บอ่พลอย เพื่อใหพ้นกังำนไดป้ลกูผกัอินทรยีไ์วร้บัประทำนเองใน
ครวัเรอืน และน ำเศษอำหำรมำผลติเป็นน ำ้หมกัชีวภำพ  ซึง่จะสง่ผลดีตอ่สขุภำพของพนกังำนและสิง่แวดลอ้มดว้ย ซึง่ในชดุ
ปลกูประกอบดว้ย 

- เมลด็ผกั หรอืกลำ้พนัธุท์ี่ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรไดเ้ลอืกไว ้

- หวัเชือ้จลุนิทรยี ์และน ำ้หมกัชีวภำพรสขม พรอ้มอตัรำกำรใช ้

- ปุ๋ ยอินทรยี ์KMS จ ำนวน 2 กิโลกรมั 

- ดินปลกู 

- ฟำงกอ้น 

- ถงัส ำหรบัใสเ่ศษอำหำร 

- แกว้ที่ระลกึ 
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เคเอสแอล บ่อพลอย จัดโครงการ KSL เพิ่มรัก เติมความหว่งใย ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภยั Covid-19 
20 สงิหำคม 2564 

สว่นกิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม จดัโครงกำร KSL เพิ่มรกั เติมควำมหว่งใย ปลกูฟำ้ทะลำยโจร สู้
ภยั Covid-19 บรเิวณภำยในโรงงำน และบำ้นพกัพนกังำน จ ำนวน 1,300 ตน้ ซึง่ไดร้บัเกียรติจำกผูอ้  ำนวยกำรผลติ เคเอสแอล  
บ่อพลอย และพนักงำน ร่วมกันปลูกฟ้ำทะลำยโจรในครัง้นีด้ว้ย ซึ่งพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถใชฟ้้ำทะลำยโจรจำกแปลงที่
รว่มกนัปลกูได ้ เพื่อเพิ่มภมูิคุม้กนัใหก้บัรำ่งกำยของโรค Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เคเอสแอล กรีน อนิโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) สนับสนุนน ้าดื่มเพื่อมอบใหก้ับวัดหนองหมู 
วนัท่ี 24 สงิหำคม 2564 

บรษัิท เคเอสแอล กรนี อินโนเวชั่น จ ำกดั (มหำชน) สนบัสนนุน ำ้ดืม่เพื่อมอบใหก้บัวดัหนองหมใูชใ้นงำนพิธี
พระรำชทำนเพลงิศพ หลวงพอ่สมเจตน ์จิตนฺปรสิทุโธโดยมีผูใ้หญ่บำ้นหนองหม ูหมูท่ี่ 6 เป็นผูร้บัมอบ 
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KSL ถุงปันสุข ส่งสุขถงึบ้าน  
25 สงิหำคม 2565 

เมื่อวำนนีท้ีมงำนไดน้ ำสง่กลอ่ง “KSL ถงุปันสขุ” 200 ชดุใหก้บับรษัิทขนสง่เรยีบรอ้ยเเลว้ ทำงขนสง่จะทยอยสง่ใหท้ัง้ 
200 ทำ่น ในสปัดำหห์นำ้ครบั ทัง้นี ้ตอ้งขอขอบคณุผูส้นบัสนนุสิง่ของตำ่งๆใน “KSL ถงุปันสขุ” ดงันี ้ 
- บรษัิท น ำ้ตำลขอนเเก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษัิทในเครอื  
- บรษัิท รำชำชรูส จ ำกดั 
- บรษัิท รเิวอรก์รุป๊ จ ำกดั  
- บรษัิท ซี เอส ซี ฟู๊ ดส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
- คณุจ ูคณุจอย คณุผึง้  
- ทีม KSL Brand ambassador และ KSL CSR  
แอดมินขอกระซิบวำ่ เรำจะมีโครงกำร “KSL ถงุปันสขุ” season 2 เรว็ๆนี ้อยำ่ลมื กดถกูใจ เเละ กดติดตำมเพจนะครบั  
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บริษัทโรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั สนับสนุนน ้าดื่ม ใหก้ับกองทุนชว่ยเหลือผู้ประสบภยั (โควดิ-19)  
วนัท่ี 28 สงิหำคม 2564 

บรษัิทโรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั สนบัสนนุน ำ้ดื่ม KSL จ ำนวน 240 ขวด ใหก้บักองทนุชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั  
(โควิด-19)  ณ ที่วำ่กำรอ ำเภอหนองปรอืคะ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทน ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลีได้จัดโครงการ"กลอ่งปันสุข"COVID-19 
วนัท่ี 8 กนัยำยน 2564  

บรษัิทน ำ้ตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีไดจ้ดัโครงกำร"กลอ่งปันสขุ"COVID-19 มอบกลอ่งยงัชีพเครือ่งอปุโภค & บรโิภค ใหแ้ก่ศนูย์
พกัคอยในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบรุ ีดงันี 

- ศนูยพ์กัคอยฯ รพ.สต.หนองไทร อ.พนสันิคม 

- ศนูยพ์กัคอยฯ รพ.สต.นำเรกิ อ.พนสันิคม 

- โรงพยำบำลสนำม รว่มกบัอตุสำหกรรมจงัหวดัชลบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ร่วมสนับสนุนครุภณัฑท์างการแพทย&์เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
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บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมไหว้ศาลเจ้าประจ าปี 64 
วนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

บรษัิท น ำ้ตำลนวิกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั รว่มสนบัสนนุกิจกรรมไหวศ้ำลเจำ้ประจ ำปี 64 พืน้ท่ีใกลเ้คียงโรงงำน ประจ ำหมู ่
1 ต.นำเรกิ อ.พนสันิคม จ.ชลบรุ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งมอบอาหารใหก้ับโรงพยาบาลน ้าพอง และศูนยด์ูแลผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชน 
วนัท่ี 28 กนัยำยน 2564 

บรษัิท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ขอสง่มอบ น ำ้ดืม่ ขนม ขำ้วกลอ่งใหก้บั โรงพยำบำลน ำ้พอง และศนูยด์แูล
ผูป่้วยโควิด-19 ชมุชน เพื่อสง่ก ำลงัใจใหก้บัทีมแพทย ์พยำบำล เจำ้หนำ้ที่ และผูป่้วยโรคโควิด-19 ทกุทำ่น 
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KSL ปันสุข ชว่ยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั จังหวดักาญจนบุรี  
21 ตลุำคม 2564  

ผูบ้รหิำรเเละพี่นอ้งพนกังำน บรษัิท น ำ้ตำลขอนเเก่น จ ำกดั (มหำชน) รว่มกบั บรษัิท โรงงำนน ำ้ตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั  
พรอ้มดว้ยผูใ้หญ่บำ้น ต ำบลหลมุรงั อ ำเภอบ่อพลอย จังหวดักำญจนบุรี ลงพืน้ที่ส่งมอบ ถุงยงัชีพ “KSL ปันสขุ ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัน ำ้ทว่ม” จ ำนวน 750 ชดุ ใหก้บัพ่ีนอ้งประชำชนที่เดือดรอ้นเเละไดผ้ลกระทบจำกเหตกุำรณอ์ทุกภยั  

ทัง้นี ้พวกเรำชำว KSL จะยืนหยดัในกำรช่วยเหลอืสงัคม และสรำ้งควำมยั่งยืนใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมเสมอไป สว่นกิจกรรม
เพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตอ้งขอขอบคณุผูม้ีสว่นรว่มทกุทำ่น ในกำรช่วยเหลอืใหกิ้จกรรมครัง้นีผ้ำ่นไปไดด้ว้ยดี 
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GRI CONTENT INDEX   
 
General Standard Disclosures 

General Standard 
Disclosures 

Description  Page 
Page in 56-1 
One Report 

External 
Assurance 

Strategy and 
analysis 

        

G4-1 Statement from CEO   3   

Organizational profile 

G4-3 Name of the organization   11   

G4-4 
Primary, brands, products, and 
services 

  29-32   

G4-5 
Location of the organization 's 
headquarters 

  11   

G4-6 
Countries where the  organization  
operates 

  67   

G4-7 Nature of ownership and legal form   21   

G4-8 Markets served   14   

G4-9 Scale of the organization   24   

G4-10 Total Employees   98   

G4-11 
Percentage of total employees 
covered by collective bargaining 
agreements 

Not applicable     

G4-12 Organization's supply chain   46   

G4-13 
Significant changes during to the 
reporting period in size, 
structure,ownership,supply chain 

Not applicable     

G4-14 Approach 5 47-49   

G4-15 

Externally developed economic, 
environmental and social charters, 
principles, or other initiatives to which 
the  organization subscribes or which 
it endorses 

  51   

G4-16 Membership of associations    30   

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-17 Subsidiaries Company   25-29   

G4-18 
Process for defining the report 
content and the aspect   boundaries 

3     

G4-19 Material aspects   47   

G4-20 
Aspect boundary within the 
organization 

  47   

G4-21 
Aspect boundary outside  the 
organization 

  47   

G4-22 
Effect of any restatements of 
information provided in previous 
reports 

Not applicable     

G4-23 
Report significant changes from 
previous reporting periods in the 
scope and aspect boundaries  

Not applicable   
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Stakeholder Engagement 

G4-24 
List of stakeholder groups engaged 
by the organization 

  47-49   

G4-25 
Basis for identifying and selecting 
stakeholders  

  47-49   

G4-26 Approach to stakeholder engagement   47-49   

G4-27 
Topics and concerns tha have been 
raised through stakeholder  
engagement 

  47-49   

Report Profile 

G4-28 Reporting period  1     

G4-29 Date of most recent previous report  1     

G4-30 Reporting cycle 1     

G4-31 
Contact point for questions regarding 
the report  or its contents 

  11   

G4-32 GRI content index 56-58     

G4-33 External assurance  Not applicable     

Governance 

G4-34 
Governance structure  of the  
organization 

  83   

Ethics and Integrity 

G4-56 
Organization values, principles, 
standards and norms 

  8   
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Specific Standard Disclosures   

Material 
Aspects 

DMA and 
Indicators 

Description  Page 
Page/Website 
in One Report 

Omissions 
External 

Assurance 

Economic 
Performance 

G4-EC1 
Direct economic value 
generated and 
distributed 

  138-247   
No External 
Assurance 

  G4-EC3 
Defined benefit plan 
obligations and other 
retirement plans 

  166,220,246     

Energy G4-EN3 
Energy consumption 
within the organization 

12       

Water G4-EN8 Water withdrawal by 
source 

13-15       

Emissions G4-EN15 
Direct greenhouse gas ( 
GHG) 
emissions(Scope1) 

13       

  G4-EN16 
Direct greenhouse gas ( 
GHG) emissions(Scope 
2) 

13       

  G4-EN21 

Nitrogen oxides (NOX), 
sulfur oxides (SOX), and 
other significant air 
emissions 

16       

Waste G4-EN23 
Total weight of waste by 
type and disposal 
method 

16-18       

Employment G4-LA2 

Benefits provided to full-
time employees that are 
not provided to 
temporary or part-time 
employees 

23-25       

Occupational 
Health and 
Safety 

G4-LA6 

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

18-22       

Training and 
Education 

G4-LA9 
Average hours of 
training per year per 
employee 

25-29       
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