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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ�ำปี 2561 ฉบับน้ี
ครอบคลมุระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2560 ถงึ 31 ตุลำคม 2561 
โดยกำรรำยงำนครัง้ก่อนปรำกฎอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี 2559 ซึง่ได้
เผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แนวทำงกำรรำยงำนน้ีไดท้�ำขึน้ให้
สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard 
ระดบั Core ในประเดน็ต่อไปน้ี

ส่ิงแวดล้อม

พลงังำน

 พลงังำนรวม ประกอบดว้ยพลงังำนควำมรอ้นและพลงังำน
ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นพืน้ทีบ่รษิทัหรอืพืน้ทีโ่รงงำน โดยปรมิำณพลงังำนควำม
รอ้นเกบ็ขอ้มลูจำกปรมิำณเชือ้เพลงิจำกหลกัฐำนกำรบญัชหีรอืกำร
อำ่นคำ่จำกมเิตอรค์ณูดว้ยคำ่ควำมรอ้นส�ำหรบัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำ
เกบ็ขอ้มลูจำกใบแจง้หน้ีจำกผูข้ำยไฟฟ้ำ

กำ๊ซเรือนกระจก

 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก หมำยถงึ ปรมิำณกำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท 
ที่ค�ำนวณตำมแนวทำงกำรประเมนิคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  
โดยองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 ตุลำคม 2556 โดยมขีอบเขตกำรรำยงำน ดงัน้ี

• ก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงตรง (Scope 1) เกดิจำกกจิกรรม
ต่ำงๆ ทีอ่ยูใ่นควำมควบคมุของบรษิทั เชน่ หมอ้ตม้ไอน�้ำ ยำน
พำหนะเพือ่กำรเดนิทำงในธรุกจิของบรษิทัฯ

• ก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) เกดิจำกกำรซือ้
พลงังำนไฟฟ้ำจำกภำยนอก 

 โดยกำรรำยงำนปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงตรง 
(Scope 1) และก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) รำยงำน
จำกปรมิำณกำรใชเ้ชือ้เพลงิคณูกบัคำ่กำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก
ทีอ่ำ้งองิจำกองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)

มลพิษอำกำศ

 ฝุ่ น ออกไซด์ของซลัเฟอร ์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ค�ำนวณโดยใช้ผลควำมเข้มข้นจำกกำรตรวจวดัตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด คณูกบัอตัรำกำรไหลของลม และชัว่โมงกำรท�ำงำนเครือ่งจกัร

น�้ำจำกภำยนอก

 ปรมิำณน�้ำจำกภำยนอก คอื กำรดงึน�้ำจำกแหลง่น�้ำต่ำงๆ 
มำใชใ้นกจิกรรมของบรษิทัฯ ซึง่เกบ็ขอ้มลูจำกใบแจง้หน้ีมเิตอร ์โดย
แหลง่น�้ำประกอบดว้ย น�้ำผวิดนิ และน�้ำใตด้นิ 

ขยะ

 ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ขยะอนัตรำยและขยะไม่
อนัตรำยตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่งกำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลู
หรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 กำรรำยงำนปรมิำณขยะทีเ่กดิขึน้และ
กำรจดักำร จะมำจำกกำรชัง่น�้ำหนกั

ควำมปลอดภยั

 ข้อมูลจ�ำนวนพนักงำนและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจำก
พนกังำนบรษิทั และพนกังำนสญัญำจำ้ง และผูร้บัเหมำ

 กำรค�ำนวณชัว่โมงกำรท�ำงำน เป็นขอ้มลูจำกพนกังำนบรษิทั 
และพนักงำนสญัญำจ้ำง ระบบบันทึกเวลำท�ำงำนจำกสำยงำน
ทรพัยำกรบุคคล สว่นขอ้มลูผูร้บัเหมำมำจำกเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยั
ประจ�ำโรงงำน

กำรบนัทึกข้อมลูด้ำนควำมปลอดภยัประกอบด้วย

1. อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุรวม หมำยถงึ จ�ำนวนอุบตัเิหตุทัง้หมด 
ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมง ต่อคน

2. อตัรำกำรเกิดอุบตัิเหตุถึงขัน้หยุดงำน หมำยถึง จ�ำนวน
อุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงำน ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

3. อตัรำกำรหยดุงำนจำกอุบตัเิหตุ หมำยถงึ จ�ำนวนวนัหยดุงำน
จำกอุบตัเิหตุทัง้หมด ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

4. อตัรำกำรขำดงำน หมำยถงึ จ�ำนวนวนัหยดุงำนจำกอุบตัเิหตุ
และกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำน โดยไมร่วมกำรลำพกัรอ้นและ
กำรลำคลอดทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

กระบวนกำรรำยงำนประเดน็ท่ีมีนัยส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน (G4-18)   

 กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน 
(ระหวำ่งปีกำรเงนิของบรษิทั คอื วนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 - 31 
ตุลำคม พ.ศ. 2561) เป็นสำมดำ้น คอื ดำ้นเศรษฐกจิ ดำ้นสงัคม และ
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยรว่มกนัก�ำหนดประเดน็ยอ่ยทีส่�ำคญัและรบัฟัง
ควำมคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีประกอบตำมขัน้ตอนต่อไปน้ี 
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 ขัน้ตอนท่ีหน่ึง ระบุประเดน็ส�ำคญัใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ กลยทุธ ์ และควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และควำมส�ำคญัในมมุ
มองของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใหเ้ป็นไปตำมตวัชีว้ดัมำตรฐำนทีก่�ำหนด
ใน Global Reporting Initiative (GRI) 

 ขัน้ตอนท่ีสอง จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของประเดน็ทีไ่ดม้ำ
ตำมขัน้ตอนทีห่น่ึง โดยใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งคดัเลอืก โดยมกีรอบ
กำรพจิำรณำคอื ใหจ้ดัล�ำดบัประเดน็ตำมควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยนืของกลุม่บรษิทัและกำรรกัษำประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ตำมควำมเหมำะสม

 ขัน้ตอนท่ีสำม สอบทำนควำมส�ำคญัของประเดน็ทีไ่ดม้ำ
ตำมขัน้ตอนทีส่อง โดยใหห้น่วยงำนภำยในทีไ่ดร้บัมอบหมำยเป็นผู้
ด�ำเนินกำร และน�ำเสนอประเดน็ทีก่ลัน่กรองตำมขัน้ตอนทีส่ำมต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อพจิำรณำอนุมตัใิหร้ำยงำนประเดน็ควำม
ยัง่ยนืเหลำ่น้ีต่อสำธำรณชน

 ขัน้ตอนท่ีส่ี บรษิทัมอบหมำยหน่วยงำนภำยในสอบทำน
กระบวนกำรประเมนิประเดน็ส�ำคญั กำรรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู 
กำรมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี กำรด�ำเนินงำนดำ้นสงัคม ควำม
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวำมถกูตอ้งและครบถว้น

ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

ด้ำนสงัคมกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน

กำรจดักำรห่วงโซ่คณุค่ำ

กำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

กำรใช้พลงังำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม

ควำมปลอดภยัและ  
อำชีวอนำมยั

คณุภำพและควำมพึง
พอใจของพนักงำน

ควำมรบัผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคม

ควำมส�ำคญัต่อเคเอสแอล

ส�ำ
คญั

ต่
อผ

ูม้ี
ส่ว

น
สีย

ภำ
ยน

อก

ประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีส�ำคญั

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้ำนสงัคม

-กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื
-กำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่
-กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

-กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ
-กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม

-ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั
-คณุภำพและควำมพงึพอใจของพนกังำน
-ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม
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ขอบเขตกำรรำยงำน (G4-18)

 ขอ้มลูดำ้นควำมยัง่ยนืทีร่ำยงำนน้ีเป็นของกลุม่บรษิทัทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั กล่ำวคอื กลุม่บรษิทัทีด่�ำเนินธุรกจิน�้ำตำล ธรุกจิไฟฟ้ำ
ชวีมวล และธุรกจิเชือ้เพลงิชวีภำพ จ�ำแนกตำมสำขำ ซึง่เป็นทีต่ ัง้โรงงำนของแต่ละธุรกจิ

บรษิทัฯ 

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม
ควำม

ปลอดภยั
ทรพัยำกร

บุคคล

พลงังำน
ก๊ำซเรอืน
กระจก

มลพษิ
ทำง

อำกำศ

น�้ำจำก
ภำยนอก

ขยะ อุบตัเิหตุ
กำรฝึก
อบรม

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำน�้ำพอง

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุ

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำน�้ำพอง)

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำวงัสะพงุ)

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำบอ่พลอย)

โครงสร้ำงกำรก�ำกบัดแูลองคก์ร (G4-34)

 คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลเป็นคณะกรรมกำรที่มอี�ำนำจหน้ำที่ตำมที่กล่ำวหน้ำ 25,71 บทบำทหน้ำที่ขำ้งต้นครอบคลุมไปถงึ 
กำรก�ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย ทัง้น้ีเพรำะนอกจำกนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรจะก�ำหนดใหบ้รษิทัฯตอ้งจดัใหม้กีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพือ่ใหก้จิกำรของบรษิทัด�ำเนินไปดว้ยควำมโปรง่ใส ซื่อสตัย์
สจุรติ ตรวจสอบได ้ มคีุณธรรมแลว้ ยงัก�ำหนดใหบ้รษิทัฯประกอบกจิกำรโดยใหค้วำมส�ำคญักบักำรรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำสงัคม
ควบคูไ่ปกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ประเมนิควำมเสีย่งและผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัก่อนทีจ่ะลงทนุในกจิกำร ปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ บรหิำรจดักำรกระบวนกำรผลิตให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยำกรธรรมชำตใิหน้้อยทีส่ดุ
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หวัข้อส�ำคญัและขอบเขตผลกระทบภำยในและภำยนอกองคก์ร (G4-19,G4-20,G-421) 

ประเดน็ควำมยัง่ยนืของกลุม่บรษิทั
ประเดน็ควำมยัง่ยนืตำมเกณฑ์

GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองคก์ร

ต่อภำยใน
องคก์ร

ต่อผูม้ ี
สว่นได้

เสยี
ภำยนอก

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก

1.กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื -กลยทุธท์ีเ่หมำะสม
-กำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
กำรควบคมุภำยใน

-กระบวนกำรจดัท�ำกลยทุธ์
-กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ผูถ้อืหุน้,เจำ้หน้ี,ชำวไร่

2.กำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่ กำรจดัหำวตัถุดบิ
-กำรจดัหำสนิคำ้และผูร้บั
เหมำ

-กำรประเมนิชำวไรแ่ละคูค่ำ้ทำงดำ้น 
สิง่แวดลอ้มและกำรคุม้ครองแรงงำนและ
สทิธมินุษยชน

ชำวไร,่คูค่ำ้,ผูร้บัเหมำ

3.กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร -กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
-จรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ
-มำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ
และคอรร์ปัชัน่

-กำรปฎบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร จรรยำบรรณ และคูม่อืมำตรกำร
ต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่
-กำรปลกูส�ำนึกควำมซื่อสตัย์
-กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร

ผูถ้อืหุน้,พนกังำน,ชำวไร,่
คูค่ำ้,ลกูคำ้,สงัคม

4.กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ

-กำรลดควำมสิน้เปลอืง
พลงังำน
-กำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ

-กำรตรวจวดัพลงังำนทีใ่ชไ้ป
-กำรจดักำรพลงังำน

ชมุชน,หน่วยงำนภำครฐั

5.กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม -กำรลดมลพษิทำงอำกำศ
-กำรจดักำรกำกของเสยี
อุตสำหกรรม
-น�้ำจำกภำยนอก

-มำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม
-ควำมเดอืดรอ้นของชมุชน

ชมุชน,หน่วยงำนภำครฐั, 
ลกูคำ้

6.ควำมปลอดภยั
และอำชวีอนำมยั

-ควำมปลอดภยัของ
พนกังำน
-ควำมปลอดภยัของ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
-กำรจดักำรเหตุฉุกเฉนิ

-อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั
-กำรตรวจสอบเครือ่งจกัรและอุปกรณ์
-กำรปฎบิตัติำมคูม่อืควำมปลอดภยั
-กำรรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉนิ

พนกังำน,คูค่ำ้,หน่วยงำน
ภำครฐั

7.คณุภำพและควำมพงึพอใจ
ของพนกังำน

-กำรพฒันำบุคลำกร
-กำรรกัษำบุคลำกรและกำร
จดัหำบุคลำกร
-กำรจดัสทิธปิระโยชน์และ
สวสัดกิำร

-กำรฝึกอบรม
-กำรจดัหำบุคลำกร
-แผนกำรสบืทอดบุคลำกรระดบัสงู
-กำรจดักำรปฎสิมัพนัธร์ะหวำ่งนำยจำ้ง 
ลกูจำ้ง

พนกังำน,ลกูคำ้,
หน่วยงำนภำครฐั

8.ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชน
และสงัคม

-ควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัชมุชน
-กำรแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิกบั
ชมุชน

-กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีส่ม�่ำเสมอ
-กำรเพิม่คณุภำพชวีติแก่ชมุชน

ชำวไร,่ชมุชน,หน่วยงำน
ภำครฐั, ลกูคำ้
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย( Stakeholder)

  กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัมสีว่นร่วมในกำรก�ำหนดประเดน็ควำม
ส�ำคญัทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่ในแต่ละกลุม่มคีวำมคำดหวงัจำกกลุม่บรษิทั แตกต่ำงกนัออกไป 

กำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ชอ่งทำงกำรสือ่สำร ประเดน็ทีไ่ดร้บัจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี

เกษตรกรไรอ่อ้ย 1.มกีำรเยีย่มเยยีนเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยคูค่ำ้
2.กำรประชมุเกษตรกรชำวไร่
3.กำรเชญิเกษตรกรรว่มงำนหรอืกจิกรรมของบรษิทั

1.กำรสง่เสรมิมำกขึน้ทัง้ทำงดำ้นเทคโนโลยแีละเงนิ
ทนุหมนุเวยีน
2.รำคำออ้ยทีเ่หมำะสม

ผูถ้อืหุน้ 1.กำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี
2.รำยงำนประจ�ำปี
3.กำรเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
4.กำรประชมุนกัวเิครำะหร์ำยไตรมำส
5.กำรจดักำรประชมุแนะน�ำกำรลงทนุ
6.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
7.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและสม�่ำเสมอ
2.กำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ
3.ควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได้

คูค่ำ้/ผูร้บัเหมำ 1.กำรประชมุ-สมัมนำในโอกำสต่ำงๆ
2.กำรเขำ้รว่มกจิกรรมบรษิทัฯ
3.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
4.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.กำรจดัซือ้จดัจำ้งทีโ่ปรง่ใสยตุธิรรม
2.กำรจำ่ยคำ่สนิคำ้/คำ่จำ้งตรงเวลำ

ลกูคำ้ 1.กำรเยีย่มเยยีนลกูคำ้
2.กำรเชญิลกูคำ้เยีย่มชมโรงงำน
3.กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้
4.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
5.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.สนิคำ้ทีม่คีณุภำพ
2.สง่มอบสนิคำ้ตรงตำมเวลำ
3.กำรจดัชอ่งทำงส�ำหรบัสง่เรือ่งรอ้งเรยีน

เจำ้หน้ี 1.รำยงำนประจ�ำปี
2.งบกำรเงนิ
3.กำรเปิดเผยขอ้มลูเพือ่กำรวเิครำะหส์นิเชือ่

1.ช�ำระหน้ีตรงเวลำ
2.แผนงำนส�ำหรบัก�ำหนดเวลำช�ำระหน้ี

พนกังำน 1.จดหมำยขำ่วภำยใน
2.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ อเีมล ์Intranet, video 
conference
3.กำรประชมุ/สมัมนำ/อบรม
4.กำรประชมุสำยงำนประจ�ำปี
5.กำรประชมุระหวำ่งหวัหน้ำงำนกบัพนกังำน
6.กำรประเมนิผลงำนพนกังำนประจ�ำปี

1.สทิธปิระโยชน์และคำ่ตอบแทนทีแ่ขง่ขนัได้
2.ควำมกำ้วหน้ำตำมต�ำแหน่งงำน
3.พฒันำตนเอง
4.อุปกรณ์กำรท�ำงำนทีท่นัสมยั
5.ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

ชมุชน/สงัคม 1.กำรพบปะชมุชนอยำ่งสม�่ำเสมอ
2.กำรรว่มกจิกรรมต่ำงๆของชมุชน
3.กำรแนะน�ำกำรเสรมิสรำ้งอำชพีแก่ชมุชน

1.กำรลดภำวะจำกกำรผลติของโรงงำน
2.กำรชดเชยคำ่เสยีหำยอยำ่งเหมำะสม
3.สง่เสรมิกำรจำ้งงำนของชมุชน 
4.สนบัสนุนกจิกรรมของชมุชน
5.ยกระดบัควำมเป็นอยูข่องชมุชน

หน่วยงำนของรฐั 1.กำรรว่มและกำรสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้
2.กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนในดำ้นต่ำงๆ
3.กำรขออนุญำตในเรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนด

1.ปฎบิตัใิหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย
2.ใหค้วำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนในกำรพฒันำทอ้งถิน่
3.ขจดัหรอืลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิแก่ชมุชน
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ห่วงโซ่คณุค่ำท่ียัง่ยืน G4-12

ด้ำนเศรษฐกิจ

 1.กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน 

 บรษิทัฯตระหนกัดวีำ่กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนืจะตอ้งมี
ควำมสมดุลกนัระหว่ำงควำมมัน่คงทำงธุรกจิ(ซึ่งหมำยรวมถงึผล
ก�ำไรประจ�ำปีและกำรเตบิโตของธุรกจิในระยะยำว) กบักำรใสใ่จใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

 ในส่วนของควำมมัน่คงทำงธุรกจิ บรษิทัฯไดด้�ำเนินกำร
ตำมวสิยัทศัน์ และกลยุทธท์ีต่ ัง้ไวโ้ดยพจิำรณำทบทวนหรอืแกไ้ข
ปัญหำทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ ัง้ไวภ้ำยใตก้รอบกำร
ก�ำกบักจิกำรทีด่ ี โดยมแีนวทำงทีช่ดัเจนวำ่กระบวนกำรทำงธุรกจิ
ของบรษิทัจะตอ้งไม่สรำ้งปัญหำใหก้บัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และ
พยำยำมเสรมิสรำ้งกจิกรรมทีจ่ะช่วยรกัษำสิง่แวดลอ้มและพฒันำ
สงัคมไปพรอ้มกนัดว้ย  

 2.กำรจดักำรห่วงโซ่คณุค่ำ

 กำรจดักำรวตัถดิุบอย่ำงยัง่ยืน

 จำกรปูกำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่แสดงใหเ้หน็วำ่ตน้น�้ำของ
ธุรกจิคอืออ้ย ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั ทำงกลุ่มบรษิทัฯไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ควำมส�ำคญัดงักลำ่วจงึตอ้งมกีำรบรหิำรจดักำรทีด่เีพือ่ใหไ้ดว้ตัถุดบิ
ทีด่มีคีณุภำพ ซึง่หำกไดว้ตัถุดบิทีด่มีคีณุภำพจะสง่ผลใหไ้ดส้นิคำ้ที่
ดตีำมมำดว้ยเชน่กนั กลุม่บรษิทัฯไดน้�ำ โครงกำร iCane (Intelligance 
Cane System by KSL Group) ประกอบดว้ย 4 โครงกำร คอื 
โครงกำร iFarm iMap iForm iCash ซึง่เป็นระบบกำรพฒันำคณุภำพ
และประสทิธภิำพในกำรส่งเสรมิชำวไร่ กำรปลูกอ้อยของ KSL 
ทีพ่ฒันำโดยใชน้วตักรรมระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำปรบัปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนเพื่อใหต้อบสนองทุกควำมตอ้งกำรของชำวไร ่

และเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใหบ้รหิำรงำนอยำ่งสมบรูณ์แบบ

 ปัจจบุนัโครงกำร iMap iForm ไดด้�ำเนินเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ย
แล้ว และได้น�ำมำใช้กับนักส่งเสริมอ้อยส่งผลให้กำรท�ำงำนมี
ประสทิธภิำพทีด่ยี ิง่ขึน้ ดงัน้ี

 โครงกำร iForm นบัเป็นนวตักรรมใหมท่ีน่�ำมำพฒันำงำน
ของนกัสง่เสรมิเพือ่ลดขัน้ตอนกำรท�ำงำน เพิม่ควำมสะดวก รวดเรว็
แก่ชำวไร ่โดยกำรน�ำเทคโนโลยมีำใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่กำรท�ำงำน

แบบเดมิ แบบใหม่

1.ใชก้ระดำษในรปูแบบ

ฟอรม์ต่ำงๆใหแ้ก่ชำวไร่

1.กรอกขอ้มลูของชำวไรล่ง 
Tablet

2.น�ำเอกสำรต่ำงๆมำกรอก
ขอ้มลูลงระบบทีส่�ำนกังำน

2.ขอ้มลูดงักลำ่เขำ้สูร่ะบบ
ด�ำเนินกำรพจิำรณำ

3.ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร
รวมถงึพจิำรณำ ใชเ้วลำ

ประมำณ 5-14 วนั

3.ไดท้นัท ีใชร้ะยะเวลำ
ประมำณ 2-6 วนั

 จะเหน็ไดว้ำ่กำรน�ำเทคโนโลยดีงักลำ่วมำใชส้ง่ผลให ้ กำร
ท�ำงำน สะดวก รวดเรว็ และลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนไดเ้ป็นอยำ่งด ีสง่
ผลใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำและใหบ้รกิำรชำวไรไ่ดอ้ยำ่งรวดเรว็ 
และทนัต่อกำรแกปั้ญหำทีอ่ำจจะเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งทนัทว่งที
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 โครงกำร iMap เป็นกำรน�ำเทคโนโลยมีำใชเ้ชน่เดยีวกบั 
iForm แต่น�ำมำใชเ้พือ่ใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรไรอ่อ้ย ตัง้แต่พืน้ทีป่ลกู 
กำรปลูก บ�ำรุงรกัษำ เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนกำรเฝ้ำระวงั 
(Monitoring) รวมถงึคำดคะเนไดว้่ำไร่อ้อยสำมำรถตดัไดเ้มื่อใด 
ท�ำใหบ้รหิำรจดักำรไรอ่อ้ยไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ สง่ผลให้
ลดกำรตดิควิออ้ยในโรงงำนและไดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ขี ึน้ 

ข้อดีของกำรน�ำเทคโนโลยีดงักล่ำวมำใช้

1.สำมำรถบอกพกิดัไรอ่อ้ย รวมถงึตดิตำมกำรเตบิโตของออ้ย 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

2.คำดคะเนได้ว่ำอ้อยพร้อมที่จะตดัอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่ำง
แมน่ย�ำมำกขึน้ ท�ำใหไ้ดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ขี ึน้ 

3.ลดกำรตดิควิออ้ยเป็นระยะเวลำนำน

 นอกจำกน้ี กลุม่บรษิทั มโีครงกำรออ้ยอนิทรยี ์ โครงกำร
ศกึษำเพือ่ CCS ในออ้ย 

 โครงกำรอ้อยอินทรีย ์เป็นโครงกำรปลกูออ้ยดว้ยเกษตร
อนิทรยีอ์ยำ่งแทจ้รงิ โดยน�ำปุ๋ ยอนิทรยีม์ำใชใ้นแปลงปลกูออ้ยเพือ่
ใหไ้ดอ้อ้ยทีม่ำจำกธรรมชำต ิ100 % และไมเ่ป็นกำรท�ำลำยหน้ำดนิ 
สง่ผลใหอ้อ้ยดงักลำ่วมมีลูคำ่สงูขึน้ รำคำออ้ยทีป่ลกูจำกปุ๋ ยอนิทรยี์
มรีำคำสงูขึน้ 1-2% เมือ่เทยีบกบัออ้ยทีป่ลกูดว้ยปุ๋ ยเคมี

 โครงกำรศึกษำเพ่ือ CCS ในอ้อย เป็นกำรรว่มกนัระหวำ่ง 
YAMAHA ส�ำนกังำนออ้ยและคณะกรรมกำรทรำย และกลุม่บรษิทั 
KSL โดยท�ำกำรทดลองน�ำเครือ่งบนิ YAMAHA มำใสปุ่๋ ยในไรอ่อ้ย

เพือ่เพิม่คำ่ CCS ของออ้ย โครงกำรน้ีเป็น โครงกำรรว่มมอืกนัเพือ่
พฒันำคณุภำพออ้ยใหม้มีลูคำ่เพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณออ้ยเทำ่เดมิ 
สง่ผลใหช้ำวไรไ่ดอ้อ้ยทีม่คีำ่ CCS เพิม่มำกขึน้ไดร้ำคำออ้ยดขีึน้ และ
โรงงำนไดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ ีและสง่สนิคำ้ทีด่มีคีณุภำพใหแ้ก่ลกูคำ้
อกีดว้ย 

 โครงกำร KSL Junior Farmer 2018 ทำยำทเกษตรกร
รุน่ใหม่ เป็นโครงกำรทีก่ลุม่บรษิทั KSL ตอ้งกำรสง่ต่อควำมเป็นอยู่
ของธุรกจิกำรท�ำฟำรม์ออ้ยแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย โดยสำยงำน
จดัหำวตัถุดบิและส่วนกจิกรรมเพื่อสงัคมไดจ้ดัหลกัสตูร “ทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหม”่ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่กำรสนบัสนุนใหช้ำวไร่
ปลกูออ้ยอยำ่งยัง่ยนื เพือ่กำรขยำยผลผลติในแนวตัง้ เพือ่กำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงชำวไร่และโรงงำน เพื่อสรำ้งทมีทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหมต่่ำงโรงงำนกนัเพือ่แลกเปลีย่นวธิกีำรปลกูออ้ยหรอื
เรือ่งอืน่ๆ เกีย่วกบัออ้ยของแต่ละภำค 

 โดยมคีวำมเฉพำะเจำะจงส�ำหรบัเกษตรกรรุน่ใหมท่ีม่คีวำม
สนใจในธุรกิจอ้อย และสำมำรถสร้ำงควำมยัง่ยนืได้ด้วยตนเอง  
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บนพื้นฐำนแนวโน้มอนำคตในอุตสำหกรรมอ้อยในอนำคตของ
ประเทศไทย และกำรสำนต่ออำชพีกำรท�ำไร่ออ้ยใหม้คีวำมมัน่คง
และยัง่ยนืต่อไป  

 กจิกรรมทำยำทเกษตรกรรุน่ใหมป่ระจ�ำปี 2561 จดัขึน้ที่
ศนูยก์สกิรรมธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ปำรค์ แอนด ์รสีอรท์ 
ระหวำ่งวนัที ่ 12-14 กนัยำยน 2561 หวัขอ้ของหลกัสตูกำรอบรม 
ดงัน้ี 1.กำรให้ควำมรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยกำรอธิบำยเรื่องกำร
วเิครำะหแ์ละกำรตดัสนิใจลงทนุ 2.กำรเพิม่ผลผลติ ดว้ยกำรจดักำร
ฟำร์มสมัยใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกำรเกษตร 
3.ศำสตรป์ระยกุตด์ว้ยกำรปรบัใชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำและควำมต้องกำรของลกูค้ำ

 มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ

 มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ รวมไปถึงกระบวนกำรผลิต
ภำยในโรงงำนทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรยอมรบั เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ 100 % เป็นลกูคำ้อุตสำหกรรม กลุม่บรษิทัจงึไดใ้หค้วำม
ส�ำคญัดำ้นมำตรฐำนกำรผลติสนิคำ้เป็นอยำ่งมำก สนิคำ้ทีผ่ลติออก
มำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนของลูกค้ำ หรอืเป็นมำตรฐำนตำม
กฎหมำยทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

 กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยก�ำกบัดูแลกิจกำรและแนวปฎิบตัิ
เกีย่วกบัลกูคำ้ในหมวดทีว่่ำดว้ยบทบำทผูม้สีว่นไดเ้สยีว่ำบรษิทัใช้
ระบบจดักำรคณุภำพในระดบัสำกล, มอก56-2552 เป็นตน้

 นอกจำกนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรดงักลำ่วแลว้ กลุม่
บรษิทัฯมุ่งเน้นในเรื่องกำรด�ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่
คณุคำ่ ( Value Chain) กลุม่บรษิทัฯจงึไดเ้ริม่น�ำมำตรฐำนระดบัโลก
เกีย่วกบักำรผลติสนิคำ้เกษตรแบบยัง่ยนืในอุตสำหกรรมออ้ยและ
น�้ำตำลทรำย คอื มำตรฐำน Bonsucro มำใชใ้นกำรผลติสนิคำ้เกษตร 
ตัง้แต่กำรผลิตอ้อยในไร่ กำรผลิตน�้ ำตำลในโรงงำน ไปจนถึง
กระบวนกำรส่งมอบผลติภณัฑส์ู่ลูกคำ้ นับเป็นมำตรฐำนกำรผลติ
ออ้ยและน�้ำตำลทรำยทีบ่รูณำกำรเรือ่งควำมยัง่ยนืทัง้ในมติเิศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม กลำ่วคอื ชว่ยลดตน้ทนุ พฒันำคณุภำพและ
ปรมิำณของผลผลติ ปฏบิตัติำมมำตรฐำนแรงงำนและเคำรพสทิธิ
มนุษยชน รกัษำสมดลุสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพฒันำชวีติควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยใหด้ขี ึน้ 

นโยบายคุณภาพ
“ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

  ปัจจุบันผู้ซื้อในตลำดโลกให้กำรยอมรับมำตรฐำน 
Bonsucro ในเรื่องควำมยัง่ยนืตัง้แต่ต้นน�้ำจนถงึปลำยน�้ำ และม ี
นโยบำยเลอืกใช้วตัถุดบิที่มกีระบวนกำรผลติที่ได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำนดำ้นควำมยัง่ยนื ดงันัน้ ถอืเป็นกำรพฒันำอกีก้ำวหน่ึง 
ของบรษิทัฯ ในกำรสรำ้งควำมยัง่ยนืและเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัในระดบัโลกต่อไป 

 ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 เพือ่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ในดำ้นคณุภำพและ
มำตรฐำนของผลติภณัฑล์กูคำ้ กำรสง่มอบทีต่รงเวลำและกำรบรกิำร
ในระดบัสำกล ตลอดจนกำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้โดยเครง่ครดั
และก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธรุกจิให ้สอดคลอ้งกนัภำยใตค้วำมรบั
ผดิชอบและควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ในระยะยำว 

 บรษิทัสือ่สำรกบัลูกคำ้อย่ำงสม�่ำเสมอผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
รวมทัง้เยีย่มเยยีนลูกคำ้เพื่อรบัทรำบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และ
กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรใดๆทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคำ้  

 ในทำงกลบักนับรษิทัฯไดเ้ชญิลูกคำ้เยีย่มชมกจิกำรและ
ตรวจสอบระบบงำนของบริษัทฯ และโรงงำนเพื่อให้ลูกค้ำได ้
พจิำรณำศกัยภำพและควำมพรอ้มของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูข้ำย
สนิคำ้ตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ รวมถงึบรษิทัไดส้�ำรวจควำมพงึพอใจ
ของลกูคำ้เป็นประจ�ำทุกปีและน�ำขอ้ตชิมของลกูคำ้มำปรบัปรุงกำร
บรกิำรและพฒันำระบบกำรผลติของบรษิทัต่อไป 

 มำตรฐำนคณุภำพของโรงงำน

บรษิทัไดป้รบัปรงุระบบคณุภำพของโรงงำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 
2561 บรษิทัได้รบัระบบคุณภำพ ดงัน้ี ISO9001:2015, GMP, 
HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher และธรรมำภบิำล 
สิง่แวดลอ้ม 

 3.กำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

 บรษิทัฯถอืว่ำกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรเป็นกลไกทีส่�ำคญัใน
กำรท�ำใหบ้รษิทัสำมำรถบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ 
ไดเ้ป็นอยำ่งด ี ไมว่ำ่จะเป็นผูถ้อืหุน้ พนกังำน ชำวไร ่ คูค่ำ้ ลกูคำ้ 
ชมุชน และหน่วยรำชกำร บรษิทัจงึมนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ทีเ่กีย่วกบัผูส้่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่ำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรด�ำเนิน
กจิกำรของบรษิทัมคีวำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มปีระสทิธภิำพ และ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งเหมำะสม

 รำยงำนประจ�ำปีไดก้ลำ่วถงึนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรไวท้ีห่น้ำ 56 เป็นตน้ไป
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ด้ำนส่ิงแวดล้อม

4.กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (G4-EN3)

 กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญัต่อกำรจดักำรดำ้นพลงังำน
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิง่แวดล้อม และยงัช่วยในกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยดำ้น
พลงังำน รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยียงัใหค้วำมส�ำคญัต่อประเดน็กำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและภำวะโลกรอ้นซึง่มสีำเหตุจำกกำร
ปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก

หมำยเหตุ *พลงังำนทดแทน คอื กำกออ้ยจำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำล

*ปรมิำณน�้ำมนัดเีซล/น�้ำมนัเบนซนิ (ลติร) X 
คำ่กำรแปลงหน่วย (เมกกะจลู)

1000

*ปรมิำณกำกออ้ย (ตนั) X
(คำ่ควำมรอ้นต�่ำ (low heating value)

0.004186

กำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้�ำเนินมำตรกำรเพื่อลดกำรปล่อยเรอืน
กระจกทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรลดใชพ้ลงังำนในกระบวนกำร
ผลิตและในส�ำนักงำน กำรส่งเสริมกำรลดใช้พลงังำนในชุมชน 
ไปพรอ้มกบักำรสง่เสรมิกำรเพิม่แหลง่กกัเกบ็ก๊ำซเรอืนกระจก ดว้ย
กำรสรำ้งพืน้ทีส่เีขยีวในโรงงำน กำรปลกูป่ำ และกำรสง่เสรมิกจิกรรม
ป่ำชมุชนทัว่ประเทศ ตลอดจนกำรใหค้วำมรว่มมอืกบัทัง้ภำครฐั และ
องคก์รต่ำงๆ 

หมำยเหตุ

* ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงตรง คอื ปรมิำณกำรใชน้�้ำมนัดเีซล/
น�้ำมนัเบนซนิ/LPG (หน่วยเป็นลติร) × คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission 
factor) = หน่วยตนัคำรบ์อนไดออกไซด์

* ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงออ้ม คอื ปรมิำณกำรซื้อไฟฟ้ำจำก
หน่วยงำนภำยนอก (หน่วยเป็นเมกกะวตัตช์ัว่โมง) × ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจก (Emission factor) = หน่วยตนัคำรบ์อนไดออกไซด์

* คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission factor) อำ้งองิจำกองคก์ำรบรหิำร
จดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (TGO) (องคก์ำรมหำชน)
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5.กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม

กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ (G4-EN8)

 กำรสบูน�้ำจำกแหลง่น�้ำดบิเพือ่น�ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติ
น�้ำตำล จะแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คอื น�้ำใชใ้นกระบวนกำรผลติ และ
น�้ำใชใ้นส�ำนกังำน น�้ำทิง้จำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลสว่นใหญ่เป็น
น�้ำจำกระบบหล่อเยน็ทีใ่ชใ้นกำรแลกเปลีย่นอุณหภูม ิ โดยน�้ำทีใ่ช้
แลว้จะถกูสง่เขำ้สูร่ะบบบ�ำบดั ดว้ยกำรตกตะกอนและลดอุณหภมูใิห้
ใกลเ้คยีงกบัสภำพธรรมชำต ิ ก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน เพื่อให้
มัน่ใจว่ำคุณภำพน�้ ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน�้ ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่�ำหนด ไดแ้ก่ มำตรฐำนชลประทำน มำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม เป็นตน้ เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพของแหล่งรองรบัน�้ำ สว่นน�้ำใชใ้นอำคำรทีบ่�ำบดัจนได้
มำตรฐำนแลว้จะถกูน�้ำไปใชใ้นระบบรดน�้ำตน้ไป แปลงสำธติเกษตร 
และพืน้ทีชุ่ม่น�้ำต่อไป 

ปริมำณน�้ำจำกแหล่งน�้ำภำยนอก ปี 2560-2561

 กลุ่มบริษทัฯมีมำตรกำรในกำรควบคมุกำรใช้น�้ำให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยใช้หลกั 3 R กล่ำวคือ

 Reduce โดยกำรลดปรมิำณกำรใชน้�้ำของโรงงำน คอืชว่ง
ฤดหูบีจะน�ำน�้ำคอนเดนเสท (น�้ำทีเ่กดิจำกกำรควบแน่นของไอน�้ำ) 
มำใชใ้นกระบวนกำรผลติ เพือ่ลดกำรใชน้�้ำออ่น ควบคมุอตัรำโบลว์
ดำวน์ (blow down) ของหมอ้ไอน�้ำใหเ้หมำะสม ควบคมุกำรใชน้�้ำ
ออ่นในจดุทีจ่�ำเป็นเพือ่ลดกำรใชส้ำรเคม/ีน�้ำ

 Reuse โดยกำรน�ำน�้ำใชซ้�้ำ/ใชน้�้ำอยำ่งคุม้คำ่ คอื น�ำน�้ำ
จำกระบบหลอ่เยน็เครือ่งจกัร (condenser water) มำใชก้บัระบบน�้ำ
ชะขีเ้ถำ้จำกหมอ้ไอน�้ำ ใชใ้นกำรลำ้งหมอ้ตม้ ฉดีลำ้งพืน้อำคำรผลติ 
น�ำน�้ำจำกระบบหลอ่เยน็เครือ่งกลัน่หอ้งปฎบิตักิำรมำใชซ้�้ำ กำรน�ำ
น�้ำโบลวด์ำวน์จำกระบบหอหลอ่เยน็ (Cooling tower) รวมเขำ้สูร่ะบบ
น�้ำคอนเดนเซอร์

 Recycle โดยกำรน�ำน�้ำกลบัมำใชใ้หม ่คอื น�้ำเสยีทีผ่ำ่น
กำรบ�ำบดัแลว้ จะถูกส่งกลบัมำใชใ้นระบบหล่อเยน็คอนเดนเซอร ์ 
ระบบดบัเพลงิ กำรฉดีสเปรยน์�้ำพรมกองเกบ็กำกออ้ย ฉดีดบัฝุ่นลำน
จอดรถอ้อย และกำรรดน�้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขยีวทัง้น้ีเพื่อให้มี
ปรมิำณน�้ำทีต่อ้งระบำยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มเทำ่ทีจ่�ำเป็น กลุม่บรษิทัฯ
ยงัตดิตัง้ระบบบ�ำบดัน�้ำใหเ้หมำะกบัคณุสมบตันิ�้ำเสยีแต่ละประเภท 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรบ�ำบดัน�้ำทีด่ ี และไดน้�้ำทีผ่่ำนกำร
บ�ำบดัแลว้อยำ่งมคีณุภำพ เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อแหลง่รองรบัน�้ำ
และกำรใชป้ระโยชน์ของชมุชน
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 โครงกำรระบบบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทชนิด SAF : 
Submerge Aerated Fixed Film  เพ่ือน�ำน�้ำกลบัมำใช้ใหม่ 

 ในแต่ปีจะมนี�้ำคอนเดนเสทออกมำปีละ 400,000-600,000 
ลบ.ม./ปี (ขึน้กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หบี) ทำงกลุม่บรษิทัฯจงึเริม่ตระหนกั
และหำวธิใีนกำรบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทเพือ่น�ำกลบัมำใชใ้หมใ่หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ และไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม จงึ
ไดร้เิริม่โครงกำรดงักลำ่ว

 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร

1.เพือ่บ�ำบดัลดน�้ำตำลทีป่นเป้ือนมำกบัน�้ำคอนเดนเสทแลว้น�ำน�้ำ
กลบัมำใชใ้หม ่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle),  Zero Waste 

2.เพือ่ชว่ยลดกำรขำดแคลนน�้ำดบิทีน่�ำมำใชใ้นโรงงำน

3.ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำหมำยของโครงกำร

ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกโครงกำร

1. น�ำน�้ำกลบัมำใชซ้�้ำ Recycle ได ้100%

2. ลดกำรปล่อยน�้ำเสยีออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม Zero Waste ไมส่ง่
ผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

หมำยเหตุ ขอ้มลูโครงกำรโครงกำรระบบบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทชนิด 
SAF : Submerge Aerated Fixed Film  เพือ่น�ำน�้ำกลบัมำใชใ้หม ่
เป็นของ บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

ควบคุมค่าน�้าตาลก่อน
ปล่อยลงบ่อน�้าดิบ
ให้อยู่ที่ 0 ppm.

เพิ่มปริมาณน�้าดิบ
เพื่อน�ามาใช้ในโรงงาน 

100%

 นอกจำกน้ีกลุม่บรษิทัฯไดร้บัรำงวลัต่ำงๆดำ้นสิง่แวดลอ้ม
อำทเิชน่ รำงวลั 3Rs Awards, รำงวลั Zero Waste Achievement 
Awards และรำงวลั 3R+ Awards ระดบัเหรยีญทองแดง ประจ�ำปี 
2561 ซึง่โรงงำนไดผ้ำ่นกำรประเมนิระบบมำตรฐำนกำรจดักำรของ
เสยีภำยในโรงงำนทีด่ตีำมหลกั 3Rs ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยีของกำรด�ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร
อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

หมำยเหตุ ขอ้มลูรำงวลัเป็นของบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
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กำรลดมลพิษทำงอำกำศ (G4-EN21)

 กลุม่บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบักำรลดผลกระทบอนัเกดิจำกกำรด�ำเนินงำนแลว้ยงัตระหนกัถงึกำรอยูร่ว่มกบัชมุชนรอบขำ้งโรงงำน โดย
ตดิตำมเฝ้ำระวงัผลกำรตรวจวดัปรมิำณก๊ำซทีป่ลอ่ยออกสูภ่ำยนอกใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยเฝ้ำระวงัและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน
ดำ้นสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนและเป้ำหมำยตลอดจนใหม้ัน่ใจวำ่ชุมชนทีอ่ยูร่อบขำ้งจะไดร้บัผลกระทบอนัเน่ืองมำจำกกำรด�ำเนิน
งำนน้อยทีส่ดุ และปรบัปรงุกำรด�ำเนินงำนต่อไป 

           * ไมม่รีำยงำนของธรุกจิแอลกอฮอลเ์น่ืองจำกไมม่กีำรเผำไหม้
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กำรจดักำรกำกของเสียอตุสำหกรรม (G4-EN23)

 เพื่อใหป้รมิำณวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติและกำรบ�ำรุงรกัษำของกลุ่มบรษิทัฯมปีรมิำณทีต่้องน�ำไปก�ำจดัน้อยทีสุ่ด  
กลุม่บรษิทัฯจงึใสใ่จในกำรควบคมุดแูลกำรใชว้ตัถุดบิและวสัดอุุปกรณ์ในกำรบ�ำรงุรกัษำอยำ่งมปีระสทิธภิำพและกำรเลอืกวธิกีำรก�ำจดัวสัดุ
เหลอืใชท้ีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ โดยทกุแหง่จะใหค้วำมส�ำคญักบักำรคดัเลอืกผูร้บัก�ำจดัและวธิกีำรก�ำจดัวำ่ตอ้งด�ำเนินกำร
อยำ่งรดักุมและเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด นอกจำกน้ี ยงัมกีำรตรวจตดิตำมกำรก�ำจดัของผูร้บัก�ำจดั เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้
จำกกลุม่บรษิทัฯจะไดร้บักำรจดักำรทีถ่กูตอ้งและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม

 ในกระบวนกำรผลติน�้ำตำลทรำย จะมกีำกหมอ้กรองซึง่เป็นสว่นผสมของดนิทรำยและสำรอนิทรยีจ์ำกออ้ยเกดิขึน้ โรงงำนน�้ำตำลทรำย 
จะน�ำกำกหมอ้กรองน้ีไปผลติปุ๋ ยและสำรบ�ำรงุดนิหรอืน�ำไปใสใ่นไรอ่อ้ยเพือ่เพิม่คณุภำพของพืน้ทีเ่พำะปลกู
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ด้ำนสงัคม

6.ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั (G4-LA6)

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญักบักำรดแูลเรือ่งควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัยในกำรท�ำงำนโดยมีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มในกลุม่โรงงำนเพือ่ด�ำเนินงำน
เกีย่วกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัทีด่แีก่พนักงำนโดยจดัใหม้ี
กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนทีท่�ำงำนสม�่ำเสมอ  ตดิตัง้
ระบบสญัญำณเตอืนภยัภำยในอำคำรถงัดบัเพลงิประตหูนีไฟตลอด
จนจดัใหม้กีำรฝึกซอ้มดบัเพลงิเบือ้งตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็น
ประจ�ำทกุปี และในสว่นของโรงงำน ยดึหลกัปฏบิตัเิดยีวกนั โดยเน้น
ขอ้บงัคบัเกีย่วขอ้งกบัอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเครง่ครดั 
สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยัส�ำหรบัพนกังำน 
ผูร้บัเหมำ และผูม้ำเยีย่มชมโรงงำน โดยมมีำตรกำรควบคุมใหทุ้ก
คนปลอดภยัจำกอุบตัเิหตุ และอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้รวมทัง้มกีำร
จดัโครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัของ
กลุม่โรงงำนทัง้หมด เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
กบัองคก์ร

 ควำมปลอดภยัเป็นสิง่ส�ำคญัแรกๆทีก่ลุม่บรษิทัฯตระหนกั
ถงึ โดยตัง้เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน คอื กำรเป็นองคก์รทีป่รำศจำก
อุบตัเิหตุต่อพนกังำนและผูร้บัเหมำและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย เพือ่
ป้องกนักำรสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนกำรหยัง่รูร้ะวงัภยั 

 กิจกรรม KYT กำรฝึกฝนกำรหยัง่รู้ระวงัอนัตรำย คอื 
กจิกรรมทีป่ฎบิตัริว่มกนัเป็นกลุ่มเพือ่ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
เป็นกจิกรรมทีฝึ่กกำรพยำกรณ์อนัตรำยภำยใต ้ แนวควำมคดิทีว่่ำ 
ชว่ยกนัท�ำอยำ่งรวดเรว็และถกูตอ้ง โดยเฉพำะกำรชีน้ิ้ว และพดูย�ำ้ 
มกีำรฝึกอบรมทำงด้ำนควำมรูแ้ละเทคนิค ควำมไวของประสำท
สมัผสั ดำ้นอนัตรำย รวมไปถงึกำรมสีมำธ ิ และควำมกระตอืรอืรน้ 
สรำ้งควำมสำมคัค ีควำมพรอ้มเป็นหน่ึง

 กจิกรรม KYT เน้นกำรแกปั้ญหำดว้ยตวัเอง รูจ้กัคดิแก้
ปัญหำดว้ยตนอง สง่เสรมิใหพ้นกังำนลงมอื ท�ำกนัเอง ไมม่ใีครบงัคบั 

ดงันัน้ กจิกรรมน้ีจงึมคีวำมส�ำคญัในกำรสรำ้งวนิัย ควำมสำมคัค ี
ควำมกระตอืรอืรน้ ใหเ้กดิขึน้ในกำรท�ำงำน

 กจิกรรม KYT เป็นกำรเตอืนสตทิีก่อ่นปฎบิตังิำนทีเ่กดิจำก
กำรผดิพลำดของคน เพรำะในกำรท�ำงำนอำจเกดิอุบตัเิหตุไดต้ลอด
เวลำ ทุกวนิำท ี ทุกนำท ี ทุกชัว่โมง ไมไ่ดก้�ำหนดว่ำจะเกดิกบัใคร 
เกดิทีไ่หน ผลเสยีหำย กำรสญูเสยีเป็นอยำ่งไร ไมท่รำบได้

  กจิกรรม KYT เป็นกจิกรรมทีใ่หพ้นกังำนระดบัปฎบิตักิำร
มสีว่นร่วมในกำรคำดกำรณ์ว่ำงำนทีท่�ำมอีนัตรำยอะไร จำกนัน้ให้
ท�ำกำรเตอืนตนเองดว้ยกจิกรรม “มอืชี ้ปำกย�ำ้”

 เงือ่นไขของกจิกรรม KYT คอื

1.ทกุคนตอ้งพดูมำจำกควำมจรงิใจ

2.ตอ้งรบัฟังควำมคดิเหน็ของคนอืน่ 

 หวัใจของกำรท�ำ KYT ทุกคนตอ้งท�ำอยำ่งจรงิจงัในกำร
ชว่ยกนัคดิ หรอืระดมสมอง  โดยปกตคิวำมปลอดภยัจะมำจำกกำร
สัง่กำรของผูบ้รหิำรเพือ่ใหค้นงำนไดร้บัควำมปลอดภยั ซึง่เป็นจุด
เสยีท�ำใหค้นงำนรอแต่ค�ำสัง่จำกฝ่ำยบรหิำรเท่ำนัน้ท�ำใหเ้สยีเวลำ
และไมต่รงกบัปัญหำ

 กิจกรรม SHE DAY เป็นกจิกรรมทีก่ลุม่บรษิทั จดัขึน้ใน
เดอืนมถุินำยนของทุกๆปี เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำม
ปลอดภยัในกำรท�ำงำนโดยกจิกรรมจะเน้นใหค้วำมรูพ้นกังำนในดำ้น
กำรใช้อุปกรณ์ Safety ให้กบัทุกคนในโรงงำน โดยผู้ที่มคีวำม
เชีย่วชำญในดำ้นต่ำงๆมำใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน และในทุกๆเดอืน 
จะมกีำรเขำ้ไปตรวจควำมปลอดภยัของพนักงำนแต่ละแผนกเพื่อ
เตอืนสตใิหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถงึควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน และ
ใหค้ะแนนพนกังำนแต่ละแผนกนัน้ หำกพนกังำนคนไหนไดค้ะแนน
สูงสุด ในกจิกรรมวนั SHE DAY จะมกีำรใหร้ำงวลัดเีด่นใหแ้ก่
พนกังำนคนนัน้เพือ่เป็นตน้แบบใหก้บัพนกังำนทกุคน

กิจกรรม Safety Health and 

Environment (SHE DAY)
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หมำยเหตุ 

 - อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุ (Incident Frequency Rate) 
เกณฑห์รอืดชันีวดักำรเกดิอุบตัเิหตุขององคก์รโดยค�ำนวณจำก
จ�ำนวนรำยคนทีเ่กดิอุบตัเิหตุเทยีบอตัรำสว่นตำมมำตรฐำนคนงำน 
100 คน ท�ำงำน 8 ชัว่โมงต่อวนั จ�ำนวน 250 วนัท�ำงำนต่อปี ซึง่
เทยีบเทำ่กบั 200,000 ชัว่โมง-คนต่อปี

 - ขอ้มลูผูร้บัเหมำม ี2 บรษิทัฯ คอื บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพุง และ บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำวงัสะพงุ)
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7.คณุภำพและควำมพึงพอใจของพนักงำน (G4-LA2)

 พนักงำนคอืจุดเริม่ตน้ของกำรขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่ควำม
ส�ำเรจ็ กลุม่บรษิทัจงึมุง่มัน่ในกำรด�ำเนินกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
อยำ่งจรงิจงัโดยมุง่เสรมิสรำ้งศกัยภำพของพนกังำนตลอดชว่งระยะ
เวลำของกำรท�ำงำน พรอ้มทัง้สรรหำบุคลำกรในเชงิรกุ เพือ่ใหไ้ดม้ำ
ซึง่พนกังำนทีม่คีณุภำพพรอ้มขบัเคลือ่นองคก์รใหส้ำมำรถเตบิโตได้
อยำ่งยัง่ยนื ขณะเดยีวกนั กลุม่บรษิทัยงัใหค้วำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำร
และพฒันำบุคลำกร เพือ่มุง่สูก่ำรเป็นองคก์รทีม่ผีูอ้ยำกรว่มงำนใน
ระดบัตน้ๆ

 กลุ่มบริษัทมีช่องกำรสรรหำพนักงำนทัง้ภำยในและ
ภำยนอก โดยผำ่นกำรท�ำแบบทดสอบ กำรสอบสมัภำษณ์ เพือ่ให้
ไดบุ้คลำกรทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมกบัต�ำแหน่งงำน เขำ้มำรว่มงำน
กบัองคก์ร บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถและคณุสมบตัทิีเ่หมำะสม
เป็นหลกั ไมเ่ลอืกปฏบิตัจิำกเรือ่งเชือ้ชำต ิ สญัชำต ิ เผำ่พนัธุ ์ สผีวิ 
ศำสนำ สถำนะทำงสงัคม เพศ และเพศสภำพ  อำย ุ ควำมพกิำร 
แนวคดิทำงกำรเมอืง และสถำนภำพสมรส รวมทัง้ยงัสง่เสรมิใหม้ี
กำรจำ้งงำนของผูพ้กิำร เป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้พ้กิำรไดม้งีำนท�ำ 
พนักงำนใหม่ทุกคนจะต้องรบัทรำบร่วมกนักบัต้นสงักดัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เกีย่วกบัรำยละเอยีด เป้ำหมำย ตวัชีว้ดัหลกัของงำน
ทีท่�ำตำมระบบของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัสง่เสรมิสนบัสนุนพนกังำนของ
องคก์รทีม่คีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ ใหม้คีวำมกำ้วหน้ำในอำชพีเพือ่
เป็นก�ำลงัหลกัในกำรพฒันำองคก์รต่อไป

 ในปัจจุบนัธุรกจิในภำคอุตสำหกรรมจะมแีนวโน้มกำรน�ำ
เอำเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีขำ้มำใชเ้พื่อทดแทนแรงงำนคนและ
ลดตน้ทนุกำรผลติมำกขึน้ แต่แรงงำนคนหรอืทรพัยำกรมนุษยน์ัน้ยงั
คงเป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
อุตสำหกรรมน�้ำตำลซึง่เป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมกำรผลติทีย่งัคงตอ้ง
พึ่งพำแรงงำนคนจ�ำนวนมำก เริ่มตัง้แต่กระบวนกำรปลูกอ้อย  
กำรตดัและขนสง่ออ้ย กำรผลติน�้ำตำลและกำรสง่ออก ทกุกระบวนกำร
ลว้นตอ้งอำศยัแรงงำนคนเป็นก�ำลงัหลกั ดว้ยเลง็เหน็ควำมส�ำคญัของ
ทรพัยำกรมนุษยน้ี์ กลุม่บรษิทัจงึไดด้�ำเนินธรุกจิภำยใตก้รอบของกำร
เคำรพสทิธดิำ้นแรงงำนและสทิธมินุษยชนเสมอมำ

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนในกำรจำ้งคนพกิำรเขำ้ท�ำงำน
ตำมมำตรำ 33 โดยบรษิทัฯ ตอ้งจำ้งคนพกิำรทัง้หมดจ�ำนวน 43 
อตัรำ ซึง่บรษิทัฯ มกีำรจำ้งคนพกิำรอยูแ่ลว้ 22 อตัรำ และนอกจำก
น้ี บรษิทัฯไดท้�ำหนงัสอืขอ้ตกลงรว่มกบัโรงพยำบำลน�้ำพอง ส�ำหรบั
กำรจำ้งคนพกิำรใหท้�ำงำนชว่ยเหลอืสว่นต่ำงๆ ภำยในโรงพยำบำลฯ 
และหำกสะดวกในกำรเดนิทำงไปโรงงำนทีอ่�ำเภอน�้ำพองจะใหช้ว่ย
งำนเพิม่เตมิบำงส่วน เช่น ท�ำควำมสะอำด ดูแลควำมเรยีบรอ้ย
ภำยในพืน้ทีโ่รงพยำบำล และนอกจำกนัน้บรษิทัฯไดร้ว่มมอืกบัศนูย์
ธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในกำรจำ้งคนพกิำรเพือ่เป็นผูช้ว่ย
ในศนูยก์ำรเรยีนรูต่้ำงๆ จนสำมำรถจำ้งคนพกิำรครบ 43 อตัรำ ตำม
กฎหมำยก�ำหนดแทนกำรสง่เงนิสมทบเขำ้กองทนุสงเครำะหฯ์ 

เจ้ำหน้ำบคุคล
ของโรงงำน

ตรวจเย่ียม เปล่ียน ส่งผลให้

คนพิกำรท่ีท�ำงำน

ในโรงพยำบำลน�้ำพอง

และศนูยก์สิกรรมธรรมชำติ

เคเอสแอลริเวอรแ์คว

สญัญำจ้ำงรำยปี

โดยกลุ่มบริษทัดแูล

ค่ำจ้ำงคนพิกำรโดยตรง

คนพิกำรมีงำนท�ำ

อย่ำงต่อเน่ืองและ

สร้ำงควำม  มัน่คง

ของกำรท�ำงำนให้มำกย่ิงขึน้

เจ้ำหน้ำท่ีบคุคล
ส�ำนักงำนใหญ่

กำรจ้ำงคนพิกำรเพ่ือเป็นผูช่้วยในศนูยก์ำรเรียนรู้ต่ำงๆ ลกัษณะกำรท�ำงำนดงัน้ี
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 กำรเปลีย่นจำกจ่ำยเงนิสนบัสนุนเขำ้กองทุนสงเครำะหค์น
พกิำรเป็นกำรชว่ยเหลอืจำ้งงำนคนพกิำรโดยตรง เป็นโครงกำรมุง่เน้น
กำรคุณค่ำใหก้บัคนพกิำร ใหม้รีำยไดส้ำมำรถพึง่ตนเองและด�ำเนิน
ชวีติไปไดอ้ย่ำงมศีกัดิศ์ร ี และเหน็คุณค่ำของตนเอง โดยกำรปรบั
เปลีย่นกระบวนกำรสรรหำคดัเลอืกผูพ้กิำร และหำแนวทำงในกำร
พฒันำศกัยภำพผูพ้กิำร เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม ถอืเป็นกำร
สรำ้งคุณค่ำ สู่สงัคม ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชบรมนำถบพติร

 ในปีถดัไปบรษิทัไดข้ยำยโอกำสและควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมมำกยิง่ขึน้ หำกพนักงำนของบรษิทัเกดิทุกพลภำพจำกเจบ็
ป่วย หรอือุบตัเิหตุท�ำใหไ้มส่ำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ทีห่รอืทกุพล
ภำพในระดบัทีไ่ม่สำมำรถท�ำงำนอย่ำงปกต ิ ต้องถูกเลกิจ้ำงตำม
กฎหมำย บรษิทักจ็ะสำมำรถชว่ยเหลอืแรงงำนเหลำ่นัน้ได ้แมจ้ะสิน้
สภำพจำกกำรเป็นพนกังำนของบรษิทัผำ่นกำรจำ้งงำนในลกัษณะ
เดยีวกนัน้ี จงึเป็นอกีหน่ึงวธิใีนกำรชว่ยเหลอืทำงออ้มทีเ่ป็นกำรต่อ 
ยอดจำกโครงกำรเดยีวกนัใหค้นืสูค่นทีเ่คยเป็นครอบครวั เคยเป็น
สมำชกิ KSL

 บรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกสว่นพยำยำมผลกัดนันโยบำย
และแนวทำงต่ำงๆ ทีจ่ะชว่ยกนัพฒันำคณุภำพชวีติควำมเป็นอยูข่อง
พนกังำนทีถ่อืเป็นแรงงำนส�ำคญัขององคก์รใหด้ขี ึน้ รวมทัง้กำรสรำ้ง
มำตรฐำนกำรสรำ้งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหด้ยีิง่ขึน้เชน่เดยีวกนั

 นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัยงัไดจ้ดัสวสัดกิำรและสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวกนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยฯก�ำหนดใหแ้ก่พนกังำนทุก
ระดบัโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิคุณภำพชวีติและเพิม่ควำม
มัน่คงในอนำคตของพนกังำน เชน่  กองทนุเงนิส�ำรองเลีย้งชพี  กำร
ประกนัชวีติกลุม่และประกนัอุบตัเิหตุ  โครงกำรบำ้นสรำ้งสขุซึง่เป็น
สวสัดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยัในอตัรำดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรบั
พนกังำน KSL สวสัดกิำรเงนิกูย้มืและเงนิช่วยเหลอืตำมวำระต่ำงๆ  
รวมไปถงึกำรส่งเสรมิใหเ้กดิควำมสมดุลระหว่ำงกำรท�ำงำนและกำร
ด�ำรงชวีติของพนกังำน โดยจดัสรรวนัลำหยดุพกัผอ่นใหแ้บบขัน้บนัได
ตำมอำยงุำน  

 ในด้ำนสิทธิและเสรีภำพ  กลุ่มบริษัทได้จัดท�ำข่ำว
ประชำสมัพนัธผ์ำ่นช่องทำง Intranet เพือ่ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูขำ่วสำรและกำรด�ำเนินงำนของกลุม่บรษิทัอยำ่งทัว่ถงึและทนั
ทว่งท ี  รวมไปถงึกำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนแสดงออกทำงควำมคดิ
หรอืรวมกลุม่เพือ่เจรจำต่อรองในเรือ่งต่ำงๆ เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์แก่พนกังำนและกำรพฒันำของ
องคก์รต่อไป  

 กลุ่มบรษิทัฯไดใ้หค้วำมส�ำคญัต่อพนักงำนของบรษิทัทุก
ระดบัชัน้ ไมม่กีำรแบง่แยกเชือ้ชำต ิศำสนำไมว่ำ่เพศหญงิหรอืชำย 
โดยพนกังำนทกุคนต่ำงมสีทิธเิทำ่เทยีมกนัและไดร้บักำรปฏบิตัอิยำ่ง
เสมอภำค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิำรตำมต�ำแหน่งหน้ำทีท่ีพ่งึไดโ้ดย
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ และในกำรพจิำรณำปรบัต�ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนของ
พนกังำนบรษิทั ไดด้�ำเนินกำรในรปูของคณะกรรมกำรซึง่ประกอบ
ดว้ยผูบ้รหิำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม 

นอกจำกน้ี บรษิทัมนีโยบำยสง่เสรมิกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ผำ่นกำร
อบรมภำยใน และภำยนอกบรษิทั  เพือ่รองรบักำรเตบิโตของบรษิทั
ในอนำคต   อกีทัง้บรษิทัยงัมกีำรจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี เพือ่
สรำ้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังำนภำยในบรษิทั 

 มำตรฐำนแรงงำนไทยเป็นเรือ่งทีก่ลุม่บรษิทัใหค้วำมส�ำคญั
เป็นอย่ำงมำก กำรสรำ้งมำตรฐำนแรงงำนทีด่เีป็นกำรเคำรพสทิธิ
มนุษยชนขัน้พืน้ฐำน และไดร้บักำรยอมรบัจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี สง่ผล
ให ้นำยจ้ำงอยู่ได้ ลกูจ้ำงอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

นำยจ้ำงอยู่ได้

1.สนิคำ้และบรกิำรไดร้บักำรยอมรบัในเรือ่งแหลง่ผลติทีน่่ำเชือ่ถอื
และไว้วำงใจเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรแรงงำนที่เป็นธรรม 
ค�ำถงึนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดำ้นแรงงำนทีม่กีำรด�ำเนิน
กำรอยำ่งมมีำตรฐำน 

2.เป็นเครือ่งมอืทำงกำรตลำดในกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิในเวทกีำรคำ้
ทัง้ในประเทศและนำนำชำติ

3.มภีำพลกัษณ์ทีด่ ีสำมำรถประชำสมัพนัธใ์นทำงสรำ้งสรรคไ์ด้

4.สนบัสนุนและเคำรพสทิธมินุษยชนทีป่ระกำศในระดบัสำกล

5.สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งนำยจำ้งและลกูจำ้ง

ลกูจ้ำงอยู่ดี

1.มขีวญัก�ำลงัใจ มคีวำมมัน่คงในกำรท�ำงำนเพรำะสทิธมินุษยชน
ไดร้บักำรปกป้อง

2.ลูกจ้ำงได้รบักำรคุ้มครองให้ได้รบัสทิธิไม่ต�่ำกว่ำที่กฎหมำย
ก�ำหนด

3.ลกูจำ้งมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่มของแรงงำน และมสีทิธใินกำร
รว่มเจรจำต่อรอง

4.ไมเ่ลอืกปฎบิตัใินกำรวำ่จำ้งแรงงำน อนัเน่ืองจำกเหตุเพรำะควำม
แตกต่ำงในเรือ่ง สญัชำต ิเชือ้ชำต ิศำสนำ อำย ุเพศ ทศันคตสิว่น
ตวั และควำมพกิำร

5.ลกูจำ้งมคีวำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท�ำงำนทีด่ี

ประเทศไทยได้ประโยชน์

1.สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิอยำ่งเสมอภำค และสำมำรถบรูณำกำรเขำ้กบัเศรษฐกจิ
โลกไดอ้ยำ่งเป็นเลศิ

2.ยกระดบัภำพลกัษณ์ประเทศในเรือ่งคณุภำพสนิคำ้และบรกิำรที่
ผำ่นกำรรบัรองดว้ยเกณฑม์ำตรฐำน มกีำรบรหิำรจดักำรแรงงำน
ทีเ่ป็นธรรม และค�ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
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 จำกควำมส�ำคญัดงักล่ำวกลุ่มบรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะธ�ำรงรกัษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทยอย่ำงต่อเน่ือง จนไดร้บัรำงวลัสถำน
ประกอบกจิกำรทีธ่�ำรงรกัษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทยต่อเน่ือง 10 ปี จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน ซึง่ถอืว่ำเป็นอกีหน่ึงควำม
ภำคภมูใิจของกลุม่บรษิทั

กำรพฒันำบคุลำกร (G4-LA9) 

 เพือ่ใหพ้นกังำนมศีกัยภำพและประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิ
งำนและมคีวำมเจรญิกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนในสำยงำนของตน 
บรษิัทก�ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรบักำรอบรม ให้
สอดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธ์ของบรษิทั มกีำรจดัอบรมทัง้ใน
บรษิทัโดยเชญิวทิยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่อง
ต่ำงๆทีเ่กีย่วกบักำรท�ำงำนรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และใหพ้นกังำน
เขำ้รว่มอบรมและสมัมนำเพือ่เพิม่พนูควำมรูก้บับรษิทัอืน่ๆภำยนอก
บรษิทัดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรวำงแผนกำรอบรม  และสนบัสนุน
ในเรื่องงบประมำณอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทัง้สนับสนุนให้มกีำร
สือ่สำรเพือ่ถ่ำยทอดและบรหิำรควำมรู ้(Knowledge Management) 
รว่มกนัระหวำ่งพนกังำนในองคก์ร   

 สว่นหน่ึงของกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกร คอื กำรสรำ้ง
หลกัสตูรทีจ่�ำเป็นต่อพนกังำน ประกอบดว้ย หลกัสตูรบงัคบั และ
หลกัสตูรเพือ่พฒันำศกัยภำพ

 หลกัสตูรบงัคบั หลกัสตูรบงัคบัเป็นหลกัสตูรทีพ่นกังำน
ทกุคนตอ้งเขำ้รบักำรอบรม และหลกัสตูรทีอ่อกแบบเฉพำะส�ำหรบั
พนกังำนทีป่ฏบิตังิำนเฉพำะดำ้น

หลกัสตูร ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่

 เน้นกำรใหข้อ้มลูและค�ำแนะน�ำเบือ้งตน้ของธรุกจิออ้ยและ
น�้ำตำล รวมทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ขำ้ใจกำรจดัโครงสรำ้งกำร 
บรงิำนในองคก์ร ประวตัคิวำมเป็นมำ และวฒันธรรมขององคก์ร  

 จ�ำนวนพนักงำนทัง้หมด

จ�ำนวนพนักงำนแยกตำมต�ำแหน่ง 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู (คน)

97
พนกังำนบรหิำร (คน)

1,165
พนกังำนทัว่ไป (คน)

3,012

พนกังำนชำย (คน)

3,597
รวม (คน) 

4,274
พนกังำนหญงิ (คน)

677

รวมทัง้รูจ้กัผลติภณัฑ ์เทคโนโลยกีำรผลติสนิคำ้ เพือ่ใหพ้นกังำนได้
รูจ้กัและเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มขององคก์ร  สำมำรถปรบัพฤตกิรรม
เพือ่ใหเ้ขำ้กบัเพือ่นร่วมงำนและสงัคมกำรท�ำงำนภำยในองคก์รได้
อยำ่งรำบรืน่และรวดเรว็ยิง่ขึน้

หลกัสตูร ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

 เน้นควำมรูเ้รือ่งควำมปลอดภยั จุดอนัตรำยต่ำงๆในพืน้ที่
กำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ควำม
ปลอดภยัในกำรท�ำงำน โดยได้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ตำมขอ้ก�ำหนดมำตรฐำน
ปี 2543 และถ่ำยทอดไปยงัหลกัสตูรอบรม เรือ่งควำมปลอดภยัใน
กำรท�ำงำน เพือ่รูว้ธิกีำรป้องกนัอนัตรำยทีอ่ำจเกดิจำกกำรปฏบิตังิำน

หลักสูตร  ระบบกำรบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำน  
ISO 9001:2015

 เน้นกำรเพิม่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้ก�ำหนดพืน้ฐำน และ 
ขัน้ตอนของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ISO 9001:2015 โดยพนกังำนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมคีวำมรู้
ควำมเชีย่วชำญในงำนของตนเอง และถอืปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดใน
มำตรฐำนเรือ่งกำรผลติสนิคำ้และใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพเพือ่ใหล้กูคำ้
และผูใ้ชบ้รกิำรเกดิควำมมัน่ใจในสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำนระบบบรหิำร
งำนคณุภำพในระดบัสำกล
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หลกัสตูร FSSC 22000 (Food Safety)

 หลกัสูตรที่เน้นกำรจดัระบบควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร 
FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนกังำนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะ
ตอ้งไดร้บักำรอบรมในหลกัสตูรควำมปลอดภยัดำ้นอำหำร เพือ่กำร
จดัท�ำแผนป้องกนัสิง่ที่อำจปนเป้ือนสู่กำรผลิต เพื่อสร้ำงควำม 
เชือ่มัน่กบักลุม่ลกูคำ้ในธรุกจิอยำ่งต่อเน่ือง

มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001-2553)

 เพือ่ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบถงึ ขอ้ก�ำหนดในมำตรฐำนแรงงำน
ไทย ขอ้กฎหมำยแรงงำนทีเ่กีย่วขอ้งเรื่องกำรมอีสิระเสรภีำพในกำร
แสดงควำมคดิเหน็  กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ  กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้เรือ่งควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัในกำรท�ำงำน เพือ่สรำ้ง
ทัศนคติที่ดีและเสริมสร้ำงบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในสถำน
ประกอบกจิกำรทีร่องรบักำรขยำยระบบธรุกจิในอนำคต  

หลกัสตูรกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพพนักงำนด้วยศำสตรพ์ระรำชำ  

 โครงกำรอบรม ศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรพฒันำภำวะผูน้�ำ จดั
ขึน้ ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว ระหวำ่งเดอืน
สงิหำคม-ตุลำคม 2561 เป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันำศกัยภำพของพนกังำน
ในด้ำนกำรปฏิบตัิงำน กำรพฒันำภำวะด้ำนกำรเป็นผู้น�ำให้กบั
พนกังำน  โดยน้อมน�ำหลกักำรทรงงำน 23 ประกำร ของพระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช บรมนำถบพติร มำปรบั
ใช ้และกำรเรยีนรูห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่กำรพึง่พำ
ตนเองของพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนไดใ้ชเ้วลำว่ำงหลงัจำกกำร
ท�ำงำนไดป้ลกูผกัเลีย้งสตัวท์ีจ่ะท�ำใหพ้นกังำนไดล้ดรำยจำ่ยเพิม่รำย
ได้ภำยในครอบครวัได้  โดยผ่ำนกิจกรรมโครงกำรศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงสูพ่นกังำน ทัง้ 5 โรงงำน ในกลุม่น�้ำตำลขอนแก่น

 หลกัสตูรเพ่ือพฒันำศกัยภำพ 

 กลุม่บรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรพฒันำทกัษะ กำรเรยีนรู ้และ
สนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพในดำ้นกำรท�ำงำนของพนกังำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง  โดยจดัหลกัสตูรทีเ่น้นกำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ำรบรหิำร กำร
พฒันำภำวะผูน้�ำ และทกัษะต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบักำรด�ำเนินงำน
ขององคก์รสูพ่นกังำนในแต่ละระดบั เพือ่กำรพฒันำศกัยภำพใหเ้กดิ
ประสทิธผิล ดงัน้ี

กลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสงู

 หลกัสตูรและเน้ือหำวชิำส�ำหรบักลุ่มน้ีจะเน้นใหค้วำมรูใ้น
เชงิกำรบรหิำรงำนใหม่ๆ   และทกัษะกำรจดักำรระดบัสงู เพือ่กำร
ก�ำหนดทศิทำงขององคก์ร  และเป้ำหมำยใหเ้กดิผลตำมทีว่ำงแผน
ไว ้เพือ่ใหเ้ทำ่ทนักบัควำมเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอยำ่งรวดเรว็ ซึง่ใน
กลุม่ผูบ้รหิำรระดบัสงูน้ีเน้นไปทีห่ลกัสตูร เชน่ หลกัสตูรกำรคดิและ
เขยีนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Thinking and Executive), Directors 
Strategic Workshop, หลกัสตูรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นตน้

กลุ่มพนักงำนระดบัจดักำร 

 หลกัสตูรและเน้ือหำวชิำส�ำหรบักลุม่น้ีเน้นใหค้วำมรูใ้นเชงิ
กำรบรหิำร และกำรจดักำรทัว่ๆไป เพื่อวำงแผนกำรบรหิำรที่มี
ประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้ และพฒันำภำวะผูน้�ำสู่กำรเจรญิเตบิโตที่
ย ัง่ยนืในองคก์ร ไดแ้ก่ หลกัสตูรโครงกำรพฒันำผูบ้รหิำร Mini MBA 
for KSL, กำรบรหิำรงำนบุคคลส�ำหรบัผูจ้ดักำร (HR for non HR), 
กำรพฒันำผูน้�ำในบทบำทกำรสอนงำน (The Leader as Coach), 
กำรพฒันำศกัยภำพส�ำหรบัผูบ้รหิำร (Competency for Executive 
Management), กำรบรหิำรผลงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ (Effective 
Performance Management System), กำรบรหิำรควำมต่อเน่ือง
ทำงธรุกจิ (Business Continuity Management System)  เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงำนระดบับงัคบับญัชำ 

 เน้นควำมรูแ้ละทกัษะในสำยงำนของตนเอง เสรมิสรำ้ง
ศลิปะในกำรกำรสือ่สำร รวมทัง้กำรท�ำงำนเป็นทมี เพือ่พฒันำทกัษะ
ในกำรสือ่สำร ประสำนสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงพนกังำน และกำรสรำ้ง
ทศันคตใินกำรท�ำงำนทีด่มีำสูอ่งคก์ร ซึง่จะเป็นสว่นเสรมิทกัษะกำร
ปฏบิตังิำนใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ กำรน�ำเสนออยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ (Effective Presentation Technique) กำรพฒันำ
ทกัษะหวัหน้ำงำน และกำรเป็นพีเ่ลีย้งในองคก์ร, กำรเจรจำต่อรอง
เพือ่ประสทิธผิล (Negotiation for Results), KSL Excellence Team 
Work และกำรเขยีนหนังสอืโต้ตอบ หนังสอืรำชกำร กำรเขยีน
รำยงำนเพือ่กำรน�ำเสนออยำ่งมปีระสทิธภิำพ เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงำนระดบัปฏิบติักำร 

 พนักงำนในกลุ่มน้ีจะเน้นใหเ้กดิทกัษะในกำรปฏบิตังิำน 
และเพิม่เตมิควำมรูใ้นเรือ่งหน้ำทีข่องตนเอง รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำม
รูเ้บือ้งตน้ในกจิกรรมเพิม่ผลผลติต่ำงๆ ทีเ่ป็นเครือ่งมอืในกำรชว่ย
ปฏบิตังิำนไดด้ยีิง่ขึน้  เชน่  ควำมรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่ง กจิกรรม 5ส., 
กจิกรรมกลุม่คณุภำพ (QCC.), กจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำน (Safety), กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและกำรคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นตน้
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โครงกำรท�ำ OPK หรอื One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL 
หรือ 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  เป็นหน่ึงใน
เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ของโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู ้
(Knowledge Management) ซึง่รวบรวมบทควำม ทีน่่ำสนใจ เคลด็ลบั 
ทำงเทคนิคดำ้นต่ำงๆ ทีไ่ดร้บัหลงัจำกไปรว่มประชมุหรอือบรมทกุ
หลกัสูตร และสมัมนำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทัง้กำรเขยีน
บทควำมทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ของพนกังำนในองคก์ำร แลว้น�ำมำ
แบ่งปันใหก้บัเพื่อนร่วมงำนมำประยุกตใ์ชใ้นกำรท�ำงำน เป็นส่วน
หน่ึงในกำรพฒันำบุคลำกรใหเ้กดิทศันคตใินกำรเรยีนรู ้เพือ่น�ำไปสู่

จ�ำนวนชัว่โมงโดยเฉล่ียกำรฝึกอบรมพนักงำน ต่อปี ต่อคน

แยกตำมเพศ แยกตำมระดบั

กำรพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยมี
สมรรถนะสงูขึน้ และเกดิองคค์วำมรูใ้หมท่ีเ่ป็นประโยชน์ต่อเป้ำหมำย
กำรด�ำเนินธรุกจิขององคก์ร และกำรพฒันำสูก่ำรเป็นองคก์รแหง่กำร
เรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนื

 ทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ ไดก้�ำหนดให ้ ผูบ้งัคบับญัชำทกุคนทกุ
ระดบั  ตอ้งด�ำเนินกำรวำงแผนเรือ่งกำรพฒันำบุคลำกรทีต่นเองดแูล   
เพือ่จะไดม้กีำรวำงแผนก�ำหนดเรือ่งงบประมำณสง่พนกังำนไปรว่ม
อบรมใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนด รวมทัง้ต้องมกีำรตดิตำมและ
ประเมนิผลหลงัจำกไปเขำ้อบรมดว้ยทกุครัง้

 แผนกำรสืบทอดงำน

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัวำ่ องคก์รจะเจรญิกำ้วหน้ำ
และพฒันำไปขึน้อยูก่บักำรสรำ้งบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มี
คุณธรรม เพือ่สบืทอดเจตนำรมณ์ของผูก่้อตัง้ จงึมอบนโยบำยให้
ฝ่ำยบรหิำรใหค้วำมส�ำคญักบักำรบรหิำรและกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลใหม้ปีระสทิธภำพ

    บรษิทัฯมกีำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะรบัผดิชอบในต�ำแหน่งงำนบรหิำร
ทีส่�ำคญัทกุระดบัใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ไดผู้บ้รหิำร
ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะกบัต�ำแหน่งและท�ำใหก้ำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัด�ำเนินต่อไปไดอ้ยำ่งรำบรืน่ และมผีูท้ีส่ำมำรถรบัผดิชอบ
ทดแทนกนัไดต้ำมควำมเหมำะสม   พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมกำรบรษิทั

ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ศกึษำหำขอ้มูลและติดต่อกบับรษิทัและสถำบนัที่มคีวำมเป็นมอื
อำชพีมำใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำรสบืทอดงำนให้
ดขีึน้ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีำรก�ำหนดแผนสบืทอดงำน ดงัน้ี 

1. กำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนทีส่�ำคญัหรอืต�ำแหน่งงำนหลกั

2. กำรก�ำหนดศกัยภำพหรอืสมรรถนะของต�ำแหน่งงำนหลกั

3. กระบวนกำรวเิครำะหห์ำผูส้บืทอดต�ำแหน่ง

4. จดัท�ำแผนพฒันำรำยบุคคล

ชำย (ชัว่โมง)

9.62 ผูบ้รหิำรระดบัสงู (ชัว่โมง)

1.67

พนกังำนบรหิำร (ชัว่โมง)

2.52
พนกังำนทัว่ไป (ชัว่โมง)

13.77

หญงิ (ชัว่โมง)

14.65
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 กลุ่มบรษิทัฯมุ่งมัน่จะสรำ้งองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวด้ว้ยกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืขององคก์ร โดยกำรสรำ้งค่ำนิยมขององคก์ร 
(Core Values) ทีค่รอบคลุมลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และสือ่สำรใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบ เขำ้ใจและปฏบิตัอิยำ่งต่อเน่ืองใหพ้ฒันำเป็น
วฒันธรรมองคก์ร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คำ่นิยมขององคก์ร (Core Values) คอื D-I-S-C ประกอบดว้ย

D - Dynamic 

หมำยถงึ มพีลงั กลำ้เปลีย่นแปลงสูส่ ิง่ทีด่กีวำ่ 

-  เปลีย่นแปลง และปรบัตวัรวมทัง้ประเมนิ กลยทุธ ์แผน และ
กระบวนกำรท�ำงำนเพอ่ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพ
แวดลอ้ม

- หำควำมรูท้ ัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนในหน้ำทีแ่ละธุรกจิทีเ่รำท�ำ
พฒันำทกัษะ และควำมช�ำนำญทีจ่�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนใน
ปัจจบุนัและอนำคต

-  ตดัสนิใจในเวลำทีเ่หมำะสมบนฐำนขอ้มลูทีเ่พยีงพอ

I - Integrity 

หมำยถงึ ซื่อสตัย ์รกัษำค�ำพดูและท�ำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

-  ยดึถอืควำมซือ่ตรง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และยดึมัน่ค�ำสญัญำ
ทีใ่หไ้ว้

- ปฎบิตัต่ิอบุคคลอย่ำงเสมอภำค ไม่เลอืกปฎบิตัแิละเคำรพ
ศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่

- ยดึมัน่ในธรรมำภบิำล จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิและ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

-  ตรงต่อเวลำและสือ่สำรขอ้มลูทีเ่ป็นควำมจรงิในเวลำทีเ่หมำะสม
ไม่บิดเบือน หรอืปกปิดสำระส�ำคญัที่พงึเปิดเผยรวมทัง้
เตรยีมขอ้มลูและใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์

S - Synergy 

หมำยถงึ รว่มใจ ประสำนจดุเดน่สรำ้งผลงำนทวคีณู

- รว่มคดิ รว่มท�ำและแบง่ปันควำมรูอ้ยำ่งเตม็ที่
- สือ่สำร หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และควำมคำดหวงัอยำ่งชดัเจน
- สรปุผลและเสนอแนะอยำ่งสรำ้งสรรค์

C - Creativity 

หมำยถงึ สรำ้งสรรค ์พฒันำสิง่ใหมป่ระยกุตใ์หเ้กดิจรงิ

- พฒันำวธิกีำรท�ำงำน ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรแบบใหม่ๆ ใหก้บัองคก์ร
- ตดัสนิใจและปฎบิตั ิ โดยผ่ำนกำรประเมนิควำมเสีย่งในระดบัที่

ยอมรบัได ้และมกีำรตดิตำมเรยีนรูจ้ำกผลส�ำเรจ็และขอ้ผดิพลำด
เพือ่ใชใ้นกำรปรบัปรงุต่อไป

โครงกำร KSL INNOVATION AWARD 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินจัดท�ำโครงกำร KSL 
INNOVATION AWARD ต่อเน่ืองจำกปีแรก โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่
สง่เสรมิคำ่นิยมทำงดำ้นควำมคดิสรำ้งสรรค ์(C-Creativity) จำกกำร
เชญิชวนใหพ้นกังำนสง่ผลงำนเขำ้ประกวดทัง้ในประเภทซอฟทแ์วร์
และฮำรด์แวร ์ โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นสำมระดบั คอื ระดบั
แนวคดิ ระดบัตน้แบบ และระดบัทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ ซึ่งพนักงำนได้ส่ง
ผลงำนตำมเกณฑท์ีป่ระกำศไปแลว้เขำ้ประกวดในหลำยผลงำนของ
แต่ละประเภท ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรใน
กำรคดัเลอืกผลงำน เพือ่ใหแ้ต่ละผลงำนทีเ่ขำ้รอบเป็นประโยชน์และ
ใชไ้ดจ้รงิส�ำหรบักจิกำรของบรษิทัจำกผลงำนในประเภทต่ำงๆ ทัง้
สำมระดบั 

 หลังจำกหลังกำรคัด เลือกแล้วจะมีจัดงำน KSL 
INNOVATION AWARD  เพือ่ใหพ้นกังำนทีไ่ดร้บัรำงวลัไดน้�ำเสนอ
ผลงำนต่อผู้บริหำรและเพื่อนพนักงำน และเพื่อมอบรำงวลัแก่
พนกังำนเจำ้ของโครงกำรทีไ่ดร้บัเลอืกต่อไป  

ช่องทำงในกำรส่ือสำรวิสยัทศัน์และค่ำนิยมขององคก์ร 

 กลุ่มบรษิัทฯ ได้มจีดัให้ม ี KSL Brand Ambassador  
รุ่นที ่ 2 จ�ำนวน 26 คน เป็นผูน้�ำในสื่อสำรใหก้บัทุกส่วนทัง้ส่วน
ส�ำนกังำนใหญ่และโรงงำนใหท้รำบทกุชอ่งทำง ดงัน้ี 

 ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็น Brand Brand Ambassador ทัง้ที่
ส�ำนกังำนใหญ่และทีโ่รงงำนไดใ้ชช้อ่งทำงต่ำงๆเป็นสือ่ทีจ่ะน�ำพำให้
พนักงำนไดม้ำท�ำกจิกรรมร่วมกนัและไดใ้ชค้วำมพยำยำมในกำร
ท�ำใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัรูถ้งึคำ่นิยมองคก์รทีม่อียูแ่ละกระตุน้เตอืน
ใหม้พีฤตกิรรมภำยในกรอบแหง่คำ่นิยมเหลำ่นัน้ กจิกรรมต่ำงๆดงั
กล่ำวนัน้มคีวำมหลำยหลำยตัง้แต่ควำมบนัเทงิไปถงึกจิกรรมกำร
ทำงวชิำกำร ทัง้น้ี เพื่อใหพ้นักงำนสนใจเขำ้ร่วมกจิกรรมทีต่นพงึ
พอใจไดท้ัว่กนั
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 กำรด�ำเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมของกลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ใน ปี 2561 เป็นกำรด�ำเนินงำนโดยกำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมำเป็นแนวทำงในกำรขบัเคลือ่นงำนกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ดแูลพนกังำน ชมุชนรอบโรงงำน เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของ
โรงงำน และหน่วยงำนภำยนอก ผำ่นศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว และศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในเครอืขำ่ย  โดยมี
รปูแบบของกำรด�ำเนินกจิกรรมดงัน้ี

กำรด�ำเนินกจิกรรม อบรม ลงพืน้ทีส่รำ้ง
ฐำนเรยีนรู้ ศกึษำดงูำน

เผยแพรค่วำมรู้

นอกสถำนที่

พนักงำน
- พนกังำนประจ�ำ
- ผูพ้กิำร

ชมุชนรอบโรงงำน

ชำวไร่

คู่ค้ำ

หน่วยงำนภำยนอก เชน่ ส�ำนกังำนพฒันำชมุชน ส�ำนกังำนทอ่ง-
เทีย่วและกฬีำ  กระทรวงพำณชิย ์ มลูนิธกิสกิรรมธรรมชำต ิ 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบล  กระทรวงอุตสำหกรรม

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2561 
ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน
ความหมาย 
อ้อย       : ต้นน�้าของพลังงานธรรมชาติ
การมัดรวมกัน      : ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผ้าขาวม้าลายธงชาติ : ความเป็นไทย
ผืนดิน      : คืนชีวิตให้แผ่นดิน
KSL       : พอเพียง คืนชีวิตให้แผ่นดิน

1.  พนักงำน

1.1 พนกังำนประจ�ำ

• กจิกรรมโครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำภำวะผูน้�ำ 
เพื่อเพิ่มทักษำกำรท�ำงำนร่วมกัน ควำมรู้ด้ำนศำสตร ์
พระรำชำเพือ่กำรน�ำไปปรบัใช้ และกำรเพิม่เตมิควำมรูด้ำ้น
วชิำชพีเพือ่น�ำกลบัเพิม่รำยไดแ้ละลดคำ่ใชจ้ำ่ย

• กำรส่งเสรมิอำชพีใหก้บัพนักงำนเพื่อเป็นรำยไดเ้สรมินอก
เหนือจำกเวลำท�ำงำนปกติ และสร้ำงคลงัอำหำรให้กับ
ครอบครวั เชน่ กำรเพำะเหด็ เลีย้งสตัว ์ปลกูผกั เผำถ่ำน 

1.2 ผูพ้กิำร ปฏบิตังิำนศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว

• กำรพฒันำศกัยภำพของผู้พกิำรด้วยฐำนเรยีนรู้เศรษฐกจิ 
พอเพยีงภำยในศนูยก์สกิรรมธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว 
เชน่ กำรนวด  กำรเพำะเหด็ และกำรประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์  

• กำรลงมอืปฏบิตัจิรงิเพือ่พฒันำฐำนเรยีนรู ้ และสง่ต่อควำมรูใ้ห้
กบัชมุชนรอบโรงงำนและผูเ้ขำ้ศกึษำดงูำนภำยในศนูยก์สกิรรมฯ  
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2. ชมุชนรอบโรงงำน

• กจิกรรมโครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติชมุชนดว้ยหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหช้มุชนไดร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของ
กำรสง่ต่อควำมรูศ้ำสตรข์องพระรำชำ และน�ำไปปรบัใชต่้อ
ตนเองและชมุชน

• กำรสรำ้งฐำนเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงภำยในชุมชน เพื่อ
สรำ้งรำยไดเ้สรมิแก่บำ้นทีเ่ขำ้รว่มโครงกำร และมตีวัอยำ่ง
ของฐำนเรยีนรูต้ ัง้อยูภ่ำยในชมุชน เพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจสำมำรถ
เขำ้มำเรยีนรูไ้ด ้ โดยใชว้สัดเุหลอืใชจ้ำกโรงงำนในกำรสรำ้ง
ฐำนเรยีนรู้

3. ชำวไร่

• กจิกรรมโครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติชมุชนดว้ยหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชำวไร่ในรุ่นปัจจุบันได ้
มแีนวคดิในกำรลด ละ เลกิกำรใชส้ำรเคมทีำงกำรเกษตร 

• โครงกำร KSL Junior Farmer 2018 กำรอบรมทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหม ่ เพือ่สำนต่ออำชพีกำรท�ำไรอ่อ้ย ดว้ยกำร
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

• โครงกำรพีส่อนน้อง กำรสรำ้งทมีเจำ้หน้ำทีส่ง่เสรมิรุน่ใหมท่ี่
จะดแูลชำวไรด่ำ้นกำรท�ำเกษตร

     โดยกจิกรรมเพือ่สงัคมทีไ่ดด้�ำเนินกำรรว่มกบัชำวไรท่ัง้
รุ่นปัจจุบนัและทำยำทเกษตรรุ่นใหม ่ มเีป้ำหมำยในกำรให้
เกษตรกรไดท้�ำกำรเกษตรผสมผสำน สรำ้งรำยไดห้มนุเวยีน
ตลอดปี โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขำ้มำมสีว่นรว่ม เพือ่กำร
ท�ำเกษตรอยำ่งยัง่ยนื สำนต่ออำชพีกำรท�ำไรอ่อ้ย

4. คู่ค้ำ

• กำรร่วมกบับรษิทัคู่คำ้ในกำรขบัเคลื่อนกจิกรรมเพื่อสงัคม 
เชน่ โครงกำรธุรกจิยัง่ยนืกบัโคคำ-โคลำ่ และกำรเขำ้ศกึษำ
ดูงำนพื้นที่กำรท�ำเกษตรของพนักงำนและศูนย์กสกิรรม
ธรรมชำติ

5. หน่วยงำนภำยนอก

• กำรรบัคณะอบรมและศกึษำดงูำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น 
องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล  ส�ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ
จงัหวดั ส�ำนกัพฒันำชุมชนจงัหวดั ฯลฯ เพือ่เผยแผศ่ำสตร์
ของพระรำชำใหเ้ป็นรูจ้กัและน�ำไปสู่กำรปรบัใชเ้พื่อพฒันำ
ทอ้งถิน่

• กำรถ่ำยทอดควำมรูน้อกสถำนที่ตำมกำรประสำนงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น มลูนิธกิสกิรรมธรรมชำต ิ กรมกำรคำ้
ภำยใน กระทรวงพำณชิย ์กระทรวงอุตสำหกรรม ฯลฯ 
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 โครงกำรอบรมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำภำวะผู้น�ำ 
ประจ�ำปี 2561  เป็นกจิกรรมอบรมทีท่ำง KSL GROUP ไดจ้ดัขึน้
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งต่อองค์ควำมรูศ้ำสตร์ของพระรำชำ หลกั
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัพนกังำนและชมุชนรอบโรงงำน
ไดน้�ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชต่้อกำรท�ำงำนและกำรใชช้วีติประจ�ำวนั 
โดยในปีน้ีมพีนักงำนผูผ้่ำนกำรอบรม รวมทัง้หมด 324 คน และ 
ชำวบำ้นชมุชนรอบโรงงำน จ�ำนวน 100 คน 

 โดยหลงัจำกกจิกรรมอบรมแลว้ สว่นกจิกรรมเพือ่สงัคม ได้
ลงพืน้ทีต่ดิตำมพนกังำนและชำวบำ้นทีส่นใจเขำ้รว่มโครงกำรศนูย์
เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชนและพนักงำน พร้อมกบัให้กำร
สนบัสนุนอำชพีเสรมิ ทัง้บำ้นพกัพนกังำนในโรงงำน นอกโรงงำน  
และกำรด�ำเนินกจิกรรมในพืน้ทีช่มุชนรอบโรงงำน 

 ยกตวัอยำ่ง เชน่ กลุม่เคเอสแอล -บอ่พลอย ไดจ้ดัสรรพืน้ที่
ใหพ้นกังำนไดเ้ขำ้มำท�ำแปลงเกษตรภำยในบำ้นพกัพนกังำน  เชน่ 
กำรปลกูพชื เลีย้งสตัว ์ซึง่ท�ำใหพ้นกังำนไดม้รีำยไดเ้พิม่เตมิดว้ย

 โดยในสว่นของชุมชนรอบโรงงำนไดล้งพืน้ทีค่ดัเลอืกบำ้น
ของชมุชนทีพ่รอ้มในกำรพฒันำเป็นศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง และ
กำรพึง่พำตนเองในระดบัครวัเรอืน ซึง่กำรจดักจิกรรมอบรมหำกไมม่ี
กำรลงพืน้ทีต่ดิตำมผลกำรด�ำเนินงำน หรอืสำนต่อควำมตัง้ใจของ
ชุมชนในกำรพฒันำพืน้ที ่ กจิกรรมต่ำงๆทีค่ดิไวก้จ็ะไม่สำมำรถขบั
เคลือ่นต่อไปได ้

โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู ่

การพัฒนาภาวะผู้น�า ประจ�าปี 2561 และ 

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 จำกขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยทีร่ะบุใหแ้ต่ละโรงงำนตอ้งจำ้งงำนผูพ้กิำรในอตัรำ 1:100 คน  กลุ่มบรษิทัใน
เครอื KSL GROUP ไดม้แีนวคดิในกำรสรำ้งควำมมัน่คงในอำชพีของผูพ้กิำรดว้ยกำรสง่เสรมิใหผู้พ้กิำรไดม้รีำยไดเ้ป็น
เงนิเดอืนตำมกฎหมำย และจำกกำรปฏบิตังิำนในต�ำแหน่ง เจำ้หน้ำทีพ่ฒันำชมุชนและสงัคม ประจ�ำศนูยก์สกิรรมธรรม
ชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว จ�ำนวน 8 คน ท�ำใหก้ลุม่ผูพ้กิำรไดม้อีำชพีหลกัเพือ่เลีย้งตนเองและครอบครวั ยงัไดค้วำม
รูเ้พือ่น�ำไปประกอบอำชพีหลงัจำกหมดสญัญำจำ้งงำนดว้ย เชน่ กำรประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์   กำรเพำะเหด็ เผำถ่ำน 
และกำรท�ำน�้ำมนัสมุนไพร นอกจำกน้ีผูพ้กิำรยงัได้รบัโอกำสในกำรเป็นผูส้่งต่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กบัชุมชน 
และผูเ้ขำ้มำศกึษำดงูำนภำยในศนูยก์สกิรรมฯดว้ย

 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสังคมปฏิบัติงานศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล  ริเวอร์แคว 
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รำยช่ือศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชมุชน 

 กำรขบัเคลื่อนกจิกรรมโครงกำรศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสูชุ่มชนในพืน้ทีร่อบโรงงำนกลุ่มบรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ผำ่นฐำน
เรยีนรูข้องศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว  จ�ำนวนทัง้หมด 37 ศนูยเ์รยีนรูใ้นปี 2561 มดีงัน้ี

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั จ�ำนวน  5 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั  จ�ำนวน 6 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั จ�ำนวน 6 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุ จ�ำนวน 8 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 12 พืน้ที่

• ชมุชนบำ้นหนองเตง็
• ชมุชนบำ้นบอ่เหยีง
• ชมุชนบำ้นหลุมรงั
• ชมุชนบำ้นจงเจรญิ
• ชมุชนบำ้นหว้ยกระเจำ

• ชมุชนบำ้นแสนตอ
• ชมุชนบำ้นหวำยเหนียว
• ชมุชนบำ้นส�ำนกัเยน็
• ชมุชนบำ้นหมอเฒำ่
• ชมุชนบำ้นหนองไมแ้ก่น
• ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตโิพธำรำม

• ชมุชนบำ้นหวัชำ้ง
• ชมุชนบำ้นหนองหวัชำ้ง
• ชมุชนบำ้นกุดมว่ง
• โรงเรยีนบำ้นหนองหอย
• วทิยำลยัโพธวิชิชำลยั
• ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
  สูช่มุชนบำ้นเนินไทร

• ชมุชนบำ้นซ�ำเจรญิ
• ชมุชนบำ้นโนนสวำ่ง
• ชมุชนไรว่เิศษยำ
• ศนูยป่์ำรกัษน์�้ำ
• ชมุชนสวนรุง่ทพิย์
• ชมุชนบำ้นดงลำน
• โรงเรยีนบำ้นเหมอืงแบง่
• โรงเรยีนบำ้นหนองนอ

• ศนูยร์กัษด์นิ รกัษน์�้ำ
• ชมุชนบำ้นโคกสงู
• ชมุชนบำ้นสนำมบนิ
• ชมุชนบำ้นมว่งหวำน
• ชมุชนบำ้นหนองแสง
• ชมุชนบำ้นเสยีว
• ชมุชนบำ้นค�ำบอน
• ชมุชนบำ้นสรำ้งแซ่ง
• ชมุชนบำ้นดงเยน็
• ชมุชนบำ้นโสกแสง
• วดัมหำชยั
• โรงเรยีนบำ้นโคกสงูประชำสรรพ์

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

KSL-BP
KSL-TK

KSL-PN
KSL-WP

KSL-NP
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 ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชนบำ้นส�ำนกัเยน็ หมูท่ี ่1  
ต.พระแทน่ อ.ทำ่มะกำ จ.กำญจนบุร ีน�ำโดยคณุธรรมฤ์ทยั  พระแทน่ 
เป็นศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของบรษิทัทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนมำ
ตลอด 3 ปีทีผ่ำ่นมำ โดยในปี 2561 สว่นกจิกรรมเพือ่สงัคมและศนูย์
กสกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว ไดร้ว่มกนัพฒันำพืน้ทีศ่นูย์
เรยีนรูฯ้ในกำรผลติขำ้วอนิทรยี ์โดยขำ้วรุน่ที ่1 ผลติขำ้วหอมปทมุเป็น
ขำ้วนำโยน พืน้ที ่5 ไร ่ไดข้ำ้วปรมิำณ 2.5 ตนั และรุน่ที ่2 ผลติขำ้ว
หอมมะล ิ105  ในพืน้ทีเ่ทำ่เดมิ ไดข้ำ้วปรมิำณ 3 ตนั ปุ๋ ยทีใ่ชใ้นนำขำ้ว
น้ีเป็นปุ๋ ยธรรมชำตทิีไ่ดจ้ำกมลูควำย หมปู่ำ และเป็ดไก่ทีเ่ลีย้งไวน้ัน่เอง  
นอกจำกจะท�ำใหชุ้มชนบ้ำนส�ำนักเยน็ได้ลดต้นทุนในกำรผลติขำ้ว
อนิทรยีแ์ลว้ ยงัมผีลผลติจำกไขท่ีเ่ป็นรำยไดเ้พิม่ดว้ย

 จำกกระบวนกำรผลติขำ้วอนิทรยีส์ู่กำรส่งเสรมิดำ้นกำร
ขำย ชมุชนไดจ้ดัสรรขำ้วออกเป็น 3 สว่น คอื 

1) แบ่งปันภำยในกลุ่มสมำชกิชุมชนทีม่สี่วนร่วมในกำรดูแล  
  แปลงขำ้วอนิทรยี ์ 

2) จ�ำหน่ำยแก่คนในชมุชนในรำคำไมแ่พง

3)ศูนยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว รบัซื้อเพื่อ
จ�ำหน่ำยต่อใหก้บักลุม่ลกูคำ้ทีส่นใจดแูลสขุภำพดว้ยกำรทำน
ขำ้วอนิทรยี์

 และจำกกำรด�ำเนินกจิกรรมโครงกำรศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงสูช่มุชนในพืน้ที ่ 5 โรงงำน ของกลุม่ KSL นอกจำกจะให้
ชมุชนไดพ้ึง่พำตนเองแลว้ กำรเป็นสว่นหน่ึงของชว่ยใหช้มุชนไดม้ี
กลุ่มตลำดมำกขึน้กเ็ป็นส่วนส�ำคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนกจิกรรมในพืน้ที่
ชมุชนใหย้ัง่ยนืขึน้ได้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านส�านักเย็น  
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 กำรด�ำเนินกจิกรรมส่งเสรมิควำมรู้ของกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงภำยในโรงเรยีนในระดบั 
ประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำ ใน จ.กำญจนบุร ี ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัทำ่กระทุ่ม  โรงเรยีนวดัใหมเ่จรญิผล อ.ทำ่มะกำ  และโรงเรยีน 
บอ่พลอยรชัดำภเิษก  อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบุร ี  โดยเริม่ตัง้แต่กำรปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยั ควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำทีข่องตนเอง 
ควำมสำมคัค ี เอือ้เฟ้ือแบง่ปัน และกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นแนวทำงปฏบิตัขิองพระบำทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช โดยมฐีำนเรยีนรูจ้ำกศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว  ดงัน้ี

โรงเรียนเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1. บญัชีพอเพียง ใหเ้ดก็ๆไดจ้ดบนัทกึรำยรบั-รำยจำ่ย เหน็ภำพ
ชดัจำกกำรลงแรงดแูลฐำนเรยีนรู้

2. หลมุพอเพียง คลงัเสบยีงฅน และฅนเพำะเหด็ ปลกูทกุอยำ่ง
ทีก่นิ กนิทกุอยำ่งทีป่ลกู และสรำ้งรำยไดเ้พิม่จำกกจิกรรมทีท่�ำ

3. ฅนเอำถ่ำน  ใชป้ระโยชน์จำกไมท้ีไ่ดจ้ำกกำรตดัแต่งกิง่ไม้
ภำยในโรงเรยีน มำเผำถ่ำนและเกบ็น�้ำสม้ควนัไม้

4. ฅนรกัษ์แม่ธรณี กำรท�ำปุ๋ ยน�้ำชวีภำพ และกำรเกบ็ใบไมใ้น
คอกไมไ้ผ ่เพือ่ใชป้ระโยชน์ภำยในโรงเรยีน

5. ฅนมีน�้ำยำ  กำรท�ำผลติภณัฑล์ดรำยจำ่ยภำยในโรงเรยีน และ
น�ำกลบัไปใชภ้ำยในครวัเรอืนของตนเองดว้ย

6. ฅนเพำะเหด็ กำรเพำะเหด็ เพือ่น�ำไปประกอบอำหำรกลำง
วนัและกำรแปรรปูเหด็

  ซึง่จำกกำรด�ำเนินกำรในครัง้น้ีทำงบรษิทัหวงัเป็นอยำ่งยิง่
วำ่กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ ไดท้�ำภำยในโรงเรยีนจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรเรยีนรู ้ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแต่กำรเปิดต�ำรำแลว้ท�ำตำม แต่เป็นกำร
เรยีนรู ้ แกไ้ขปัญหำจำกกำรปฏบิตัจิรงิ  เป็นตวัอย่ำงของกำรพึง่พำ
ตนเองภำยในโรงเรยีน และน�ำไปประกอบอำชพีต่อไปในอนำคตได้

207

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 1. ถงัเหลก็ 200 ลติร น�ำไปท�ำเตำเผำถ่ำน ถงั 200 ลติร  
สง่ต่อใหก้บัชมุชนทีส่นใจ เพือ่กำรใชป้ระโยชน์จำกกำรตดัแต่งกิง่ไม ้
ภำยในพืน้ทีบ่ำ้นของตนเอง ซึง่นอกจำกจะไดถ่้ำนแลว้ ยงัไดน้�้ำสม้
ควนัไม ้ส�ำหรบักำรฉดีพน่ไลแ่มลง ดบักลิน่คอกสตัว ์และเพิม่ควำม
หวำนใหก้บัผลไมอ้กีดว้ย

 2. กำกน�้ ำตำลใช้ประโยชน์ในกำรท�ำปุ๋ ยหมกัชีวภำพ 
กำรท�ำปุ๋ ยไวใ้ชเ้องโดยทีไ่มพ่ึง่พำสำรเคมที�ำใหเ้รำมัน่ใจไดว้่ำปุ๋ ยที่
เรำใส่บ�ำรุงพชืผกัที่เรำปลูกจะปลอดภยัแน่นอน ซึ่งกำรท�ำปุ๋ ยน้ี
นอกจำกจะไดปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีป่ลอดภยัแลว้เรำยงัสำมำรถน�ำมำใชเ้ป็น
กจิกรรมยำมวำ่งรว่มกนัภำยในครอบครวั หรอื ในชมุชนไดอ้กีดว้ย 
กำรท�ำปุ๋ ยโดยมหีลกักำรคอื เลีย้งดนิ ใหด้นิเลีย้งพชื และใหพ้ชืเลีย้งเรำ

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้โรงงาน

 3. กำกหมอ้กรองใชเ้ป็นปุ๋ ยบ�ำรงุดนิไดด้ ีจำกกำรวเิครำะห์
กำกตะกอน เพื่อใช้เป็นปุ๋ ยปรำกฏว่ำ มไีนโตรเจนร้อยละ 1.98  
กรดฟอสฟอรกิรอ้ยละ 2.56 และโพแทชรอ้ยละ 0.28 โดยน�้ำหนกั
แหง้ นอกจำกน้ีกม็ธีำตุอำหำรอืน่ๆ ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรเจรญิเตบิโต
ของพชือยูด่ว้ย
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 เป็นปีที ่2 ของกลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น 
ทีร่ว่มกบั บรษิทั โคคำ-โคล่ำ (ประเทศไทย) จ�ำกดั  
ในกำรขบัเคลือ่นโครงกำรธุรกจิยัง่ยนืกบัโคคำ-โคลำ่ 
ซึง่ด�ำเนินงำนในพืน้ทีบ่รษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั 
และ บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั ปี 2561 
เจำ้หน้ำทีส่่งเสรมิและเกษตรกรสตรชีำวไร่ออ้ยของ
โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ร่วมกันเก็บข้อมูล
ทำงกำรเงนิและประกำศผลผูช้นะเลศิกำรแขง่ขนั เมือ่
เดอืนกรกฎำคมทีผ่ำ่นมำ โดยจำกกำรด�ำเนินกจิกรรม
ดงักลำ่วท�ำใหเ้กษตรกรชำวไรอ่อ้ยของโรงงำนไดเ้กดิ
แรงบนัดำลใจในกำรบนัทกึรำยรบั-รำยจำ่ย และกำร
หำรำยไดเ้สรมิเขำ้มำอุดรรู ัว่ของเงนิทีเ่กดิขึน้ต่อปีดว้ย

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคล่า  

กลุ่มบรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น จดักจิกรรมโครงกำร 
KSL JUNIOR FARMER  2018 ทำยำทเกษตรกรรุน่
ใหม ่ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว 
จ.กำญจนบุร ีระหวำ่งวนัที ่12-14 กนัยำยน 2561 
โดยมีทำยำทเกษตรกรทัง้ชำยและหญิง อำยุ
ระหวำ่ง 20-35 ปี เขำ้รว่มอบรมทัง้หมด 47 คน รว่ม
กบันกัสง่เสรมิรุน่ใหมข่อง KSL โดยไดร้บัควำมรว่ม
มอืจำกไทยยำมำฮำ่มอเตอร ์และ บรษิทั Crop Teac 
Asia ในกำรบรรยำยใหค้วำมรูแ้ก่ทำยำทเกษตรกร 
โดยกำรน�ำเทคโนโลยสีมยัใหม ่เขำ้มำมบีทบำทใน
กำรท�ำไร่อ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
ทำงกำรเกษตร พรอ้มกบักำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลเดชมหำรำช มำปรบั
ใชใ้หเ้ขำ้กบัครอบครวัของตนเอง และสำนต่ออำชพี
กำรท�ำไรอ่อ้ยต่อไป

โครงการ KSL JUNIOR FARMER  2018  ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่

209

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 นอกจำกกำรจดักจิกรรมใหก้บัทำยำทเกษตรกรรุน่ใหมแ่ลว้ 
อกีหน่ึงกลุม่บุคคลทีม่สีว่นในกำรท�ำเกษตรอยำ่งยัง่ยนื คอื เจำ้หน้ำที่
สง่เสรมิรุน่พี ่ไดถ่้ำยทอดควำมรูใ้หก้บัรุน่น้องดำ้นกำรดแูลออ้ย และ
กำรสง่ต่อควำมรูด้ำ้นกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยท�ำเกษตรทฤษฎใีหมใ่หก้บัเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของ
โรงงำนทีจ่ะชว่ยใหช้ำวไรไ่ดม้รีำยไดเ้พิม่เตมิ เชน่

รำยวนั >       จำกกำรเกบ็ไขไ่ก่ เป็ดไขแ่ละ ผกัสวนครวั 

รำยสปัดำห ์> กำรเลีย้งกบ ปลำดกุ 

รำยเดือน >    จ�ำหน่ำยสกุร และมลูสตัว ์

และรำยปี >    อ้อย ขำ้ว ซึ่งเป็นรำยได้หมุนเวยีนตลอดทัง้ปี 
กำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยเชน่กำรปลกูผกัสวนครวั กำรท�ำปุ๋ ยชวีภำพใชเ้อง 
กำรท�ำผลติภณัฑล์ดรำยจำ่ยในครวัเรอืน ซึง่กจิกรรมทีท่ำงบรษิทัได้
สง่เสรมิจะน�ำไปสูค่วำมยัง่ยนืในกำรท�ำเกษตร แกไ้ขปัญหำรำคำพชื
ผลทำงกำรเกษตรตกต�่ำ โดยมพีืน้ทีต่วัอยำ่งคอื ชมุชนบำ้นจงเจรญิ 
ม.15 ต.หลุมรงั อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบุรี

โครงการพี่สอนน้อง
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 นอกจำกกำรด�ำเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมใหก้บัชำวไร่ และ
ชมุชนรอบโรงงำนแลว้ กลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ยงัรว่มกบัหน่วย
งำนอืน่ๆ เพือ่ถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บัโรงเรยีน ชมุชน และผูส้นใจ ผำ่น
กิจกรรมอบรมนอกสถำนที่และกำรเข้ำศึกษำดูงำนฐำนเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงภำยในศนูย ์ตวัอยำ่งเชน่

 กจิกรรมโครงกำร Road To Success ของกรมพฒันำธรุกจิ
กำรคำ้ กระทรวงพำณชิย ์โดยวทิยำกรศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล 
ริเวอร์แคว ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเด็กๆโรงเรียนต�ำรวจตะเวน- 
ชำยแดนบำ้นตน้มะมว่งในเรือ่งโรงปุ๋ ยตวัจิว๋ และกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

   กำรเขำ้ศกึษำดงูำนและฝึกอบรมของชมุชนและผูส้นใจจำก
ภำยนอก โดยกำรประสำนงำนของส�ำนักพฒันำชุมชนจงัหวดั 
ส�ำนกัพฒันำชุมชนอ�ำเภอองคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลทีม่คีวำมสนใจ
ในกำรน�ำควำมรูก้ลบัไปพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง โดยผำ่นฐำนเรยีน
รูสู้ค่วำมพอเพยีงทัง้หมด 18 ฐำน  

 กจิกรรมรว่มกบัเครอืขำ่ยกสกิรรมธรรมชำต ิมลูนิธกิสกิรรม
ธรรมชำต ิเพือ่ยนืยนักำรสำนต่อแนวทำงหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
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ถนนศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว�
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� : 0-2642-6191-9
โทรสาร : 0-2642-6097
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