
รังสรรค�ผลิตภัณฑ�จากคุณค�าธรรมชาติ
ตามแนวทางดำเนินธุรกิจอย�างยั ่งยืน

พัฒนาชุมชน

ใส�ใจสิ�งแวดล�อม

พลังที่ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของกลุมปาลมธรรมชาติมาจากจุดยืนที่ตองการเห็นชุมชน

สามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และเจตนารมณที่จะมีบทบาทสำคัญ ในการดูแลรักษา 

สิ่งแวดลอม

นอกจากสรางงานและรายไดที่มั่นคงใหกับชุมชนดวยการจางงาน สงเสริมอาชีพการปลูก 

ปาลมน้ำมัน และรับซื้อผลิตผลในราคาที่สมเหตุสมผลแลว บริษัทฯ ยังใหความรูแกชุมชน 

ในการผลิตปุยอินทรียและเพาะเห็ดจากทะลายปาลมเปนอาชีพเสริม ตลอดจนรวมสืบสาน 

กิจกรรมชุมชนที่เปนประโยขนตาง ๆ อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการใหทุนการศึกษาแก 

เยาวชน การสงเสริมดานวัฒนธรรมและกีฬา หรือการจัดสรรงบสนับสนุนการสราง 

สาธารณสมบัติและสาธารณูปโภคแกชุมชน

บริษัทฯ ไดริเริ่มนำน้ำเสียจากโรงงานมาผลิตเปน "ไบโอแกส" (Biogas) และผลิตเปน 

กระแสไฟฟาจำหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งไมเพียงชวยลดการใชน้ำมันเตา 

ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด รวมทั้งลดการปลอยกาซมีเทนและกาซเรือนกระจก

ที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน แตยังชวยขจัดกลิ่นรบกวนและบรรเทาปญหาภาวะไฟฟา 

ขาดแคลนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา จึงไดคิดคนหาวิธีสรางมูลคาเพิ่มใหกับทะลายปาลม 

ซึ่งถือเปนวัสดุเหลือใชจากการผลิต โดยนำไปผลิตเปนปุยอินทรียสำหรับเพาะปลูก 

และแปรรูปเปนชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาในโรงกลั่น

กระบวนการผลิตดังกลาวชวยลดตนทุนทางพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสงผลให

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคา "คารบอน ฟุตพริ้นท" (Carbon Footprint) อยูในระดับ

ต่ำมาก การเลือกใชผลิตภัณฑของกลุมปาลมธรรมชาติจึงเทากับเปนการรวมลดมลพิษและ 

ความรอนใหกับโลกของเราไดอีกทางหนึ่ง

ยืนหยัดเคียงคู�ชุมชนและสิ�งแวดล�อม





หยั่งรากสู�การเติบโตแบบยั่งยืน

บริษัท กลุมปาลมธรรมชาติ จำกัด กอตั้งขึ้นเมื่อป 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต 
และจำหนายน้ำมันปาลม โดยมุงเนนการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการมีสวนรวม 
รักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาชุมชน

ดวยวิสัยทัศนในการเปนผูบุกเบิกสรางรากฐานที่แข็งแกรงใหกับตลาดน้ำมันปาลม
ของไทยในระดับภูมิภาคและระดับโลก เราไมเพียงสงเสริมอาชีพการปลูกปาลม
อยางยั ่งยืนโดยไมทำลายสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน แตยังมุ งมั ่นยกระดับตลาด
น้ำมันปาลม ในประเทศดวยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที ่ทันสมัยเขามา
พัฒนา กระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติใหกับโลก
ควบคูไปกับการสรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีที่สุดและคงคุณคาทางโภชนาการจาก
ธรรมชาติสูงสุดใหกับลูกคาทั้งกลุมธุรกิจและผูบริโภคทั่วไป

2542 เริ่มตนธุรกิจในเครือ “กลุมธรรมชาติ” ดวยการกอตั้ง บริษัท ปาลมน้ำมันธรรมชาติ  
 จำกัด เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาลมดิบที่จังหวัดสุราษฎรธานี

2545 กอตั้ง บริษัท ปาลมน้ำมันธรรมชาติ (ชุมพร) จำกัด ซึ่งตอมาในป 2553 ไดเปลี่ยน  
 ชื่อเปน “บริษัท กลุมปาลมธรรมชาติ จำกัด” เพื่อดำเนินกิจการโรงงานสกัด   
 น้ำมันปาลมดิบแหงที่สองในจังหวัดชุมพร

2548 ริเริ ่มนำน้ำเสียจากโรงงานมาผลิตเปนไบโอแกส (Biogas) เพื่อใชเปนพลังงาน   
 หมุนเวียนในการกลั่นน้ำมัน โดยจัดทำระบบบำบัดดวยวิธีทางชีวภาพจากการนำ  
 เทคโนโลยีของเดนมารกมาประยุกตใชไปผลิตเปนกระแสไฟฟาเพื่อจำหนายใหกับ
 การไฟฟาสวนภูมิภาคโดยไดรับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟาจากกระทรวง
 พลังงาน เปนรายแรกของประเทศ

2550 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “ผึ้ง” เพื่อใชกับผลิตภัณฑน้ำมันปาลมสำหรับ 
 บริโภค

2551 • ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการ 
 อาหารและยา และผานการรับรองมาตรฐานฮาลาล (HALAL) จากคณะกรรมการ 
 กลางอิสลามแหงประเทศไทย
 • เปดโรงงานกลั่นน้ำมันปาลม ที่จังหวัดชุมพร
 • กอตั้งและผลิตกระแสไฟฟาในนาม บริษัท ไฟฟาธรรมชาติ จำกัด 
    ที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี

2552 ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008

2553 • ไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารปลอดภัย (HACCP) 
    และมาตรฐานโคเชอร (KOSHER)

 • ขยายศักยภาพโดยเปดโรงงานบรรจุผลิตภัณฑขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

2554 เดินเครื่องโรงไฟฟาชีวมวลที่จังหวัดชุมพร โดยนำทะลายปาลมที่เหลือจากการผลิต
 มาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสำหรับใชในโรงกลั่น

2556 • ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification แบบ 
    Mass Balance
 • ผลิตภัณฑน้ำมันปาลมตรา “ผึ้ง” ไดรับอนุมัติใหใชฉลาก “คารบอน ฟุตพริ้นท” 
    (Carbon Footprint) โดยการรับรองขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
           (องคการมหาชน)

2557 • ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน RSPO ในสวนขิงโรงงานสกัดน้ำมันปาลม      
    และสวน

ความสำเร็จบนเส�นทางธุรกิจของ กลุ�มปาล�มธรรมชาติ



ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัทฯ ล�วนมาจากผลผลิตปาล�มสดใหม�ที่คัดสรรมาอย�างดี 
ผ�านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน โดยใช�พลังงานทดแทนจากชีวมวลและไบโอแก�สเป�นเช้ือเพลิง อีกท้ังยังมี 
การควบคุมคุณภาพอย�างเคร�งครัดในทุกข้ันตอน เพ�อ่ให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีบร�สุทธ์ิ 
สะอาด และคงคุณค�าจากธรรมชาติไว� ได�สูงสุด

ป�จจ�บัน ผลิตภัณฑ�ที่บร�ษัทฯ นำเสนอแบ�งออกเป�น 8 กลุ�ม ได�แก�

กากเนื้อปาล�มเมล็ดใน (Kernel Meal: KM)

น้ำมันปาล�มโอเลอีน (Refined Palm Olein: ROL)

กรดไขมันปาล�ม (Palm Fatty Acid Distillate: PFAD)

น้ำมันปาล�มบร�สุทธิ์ (Refined Palm Oil: RPO)

น้ำมันปาล�มดิบ (Crude Palm Oil: CPO)

ปาล�มสเตียร�น (Refined Palm Stearin: RST)

น้ำมันปาล�มเมล็ดในบร�สุทธิ์ (Refined Palm Kernel Oil: RPKO)

น้ำมันปาล�มเมล็ดในดิบ (Crude Palm Kernel Oil: CPKO)
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           (องคการมหาชน)

2557 • ไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน RSPO ในสวนขิงโรงงานสกัดน้ำมันปาลม      
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ผลิตภัณฑ�คุณภาพภายใต�แนวคิดธรรมชาติ



น้ำมันปาลมโอเลอีน
ผานกรรมวิธีตราผึ้ง
(Refined Palm Olein)



น้ำมันปาลมโอเลอีน

สินคาโดยกลุมธรรมชาติ
The Products by The Natural Group

ปบ 13.75 ลิตร

ขวด 2 ลิตร

ปบ 18 ลิตร

(Refined Palm Olein 
of 13.75 Liters in Tin)

(Refined Palm Olein 
of 18 Liters in Tin)

(Bottle 2 Liters)
บรรจุ 6 ขวด ใน 1 กลอง
(A carton of 6 bottles of
1- liter Refined Palm Olein)

ขวด 1 ลิตร
(Bottle 1 Liter)
บรรจุ 12 ขวด ใน 1 กลอง
(A carton of 12 bottles of
1- liter Refined Palm Olein)

ถุง 1 ลิตร
(Pouch)
บรรจุ 12 ถุง ใน 1 กลอง
(A carton of 12 pouches 
of 1- liter Refined 
Palm Olein)

ขวด 250 มล
(Bottle 250 ml)
บรรจุ 48 ขวด ใน 1 กลอง
(A carton of 48 pouches 
of 250 ml Refined 
Palm Olein)



ถุง 1 ลิตร

น้ำมันปาลมเมล็ดใน

ปบ 13.75 ลิตร

ปบ 18 ลิตร

Bag in Box
18 ลิตร
(แบบประหยัด)

Bag in Box
13.75 ลิตร
(แบบประหยัด)

Jerry Can 18 ลิตร

(Pouch)

(Refined Palm
Kernel Oil of
13.75 Liters in Tin)

(Refined Palm
Kernel Oil of
18 Liters in Tin)

(Refined Palm Olein of
18 Liters in Bag in Box)

(Refined Palm Olein of
13.75 Liters in Bag in Box)

(Refined Palm Olein 
of 18 Liters in 
Jerry Can)

รถแท็งค 14
และ 30 ตัน
(Refined Palm kernel Oil

of 14 Tons and 30 Tons in Tank)

ถัง 200 ลิตร
(Refined Palm kernel Oil

200 Liters in Drum)

รถแท็งค 14
และ 30 ตัน
(Refined Palm Olein of

14 Tons and 30 Tons in Tank)

ถัง 200 ลิตร
(Refined Palm Olein of

200 Liters in Drum)

บรรจุ 12 ถุง ใน 1 กลอง

(A carton of 12 pouches

of Refined Palm Kernal Oil)



ทำไมตอง…น้ำมันปาลมตรา “ผึ้ง”

น้ำมันปาลมโอเลอีน

อรอยเต็มคุณคาจากธรรมชาติ

สำนักงานขาย / โรงงาน
18 หมู� 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 45 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. 02 818 3250-6  โทรสาร 02 818 3258

สำนักงานใหญ� / โรงงาน
250 หมู� 12 ต.ครน อ.สว� จ.ชุมพร 86130
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กลุมธรรมชาติ
บริษัท กลุมปาลมธรรมชาติ จำกัด

น้ำมันปาลมตรา "ผึ้ง" ผลิตจากโรงงานที่ริเริ่มใชชีวมวลและไบโอแกส (Biogas) 
เปนพลังงานในการกลั่นน้ำมันชวยลดการปลอยกาซมีเทนและกาซเรือนกระจก
ที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน โดยน้ำมันปาลมตรา "ผึ้ง" ขนาดบรรจุขวด 1 ลิตร
มีคา "คารบอน ฟุตพริ้นท" (Carbon Footprint) อยูในระดับต่ำมาก จากการ
คำนวณ โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

กระบวนการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

น้ำมันปาลมตรา "ผึ้ง" ผานกลั่นดวยไอน้ำ ภายใตภาวะสุญญากาศที่มีการควบคุม 
อุณหภูมิในทุกขั้นตอนอยางเครงครัด ทำใหไดน้ำมันที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด 
และคงคุณคาสารอาหารไวไดสูงสุด ทั้งยังผานการตรวจสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 
อยางเขมงวดกอสงถึงมือผูบริโภค

ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ควบคุมคุณภาพอยางเครงครัด

อุดมดวยสารอาหาร

จากน้ำมันปาลมธรรมชาติ

น้ำมันปาลเปนแหลงสารอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ อาทิ กรดโอเลอิด 
ที่มีผลตอการลดคอเลสเตอรอลชนิดไมดี (LDL) กรดไลโนเลอีก ที่ชวยเสริมสราง 
ผนังหลอดเลือดใหแข็งแรง ตลอดจน วิตามืนอี ซึ่งชวยตานการเกิดอนุมูลอิสระ 
และเสริมสรางภูมิคุมกัน

เนื่องจากน้ำมันปาลมตรา "ผึ้ง" มีกรดไขมันอิ่มตัวตามธรรมชาติ จึงไมจำเปน 
ตองผานกระบวนการ "ไฮโดรจีเนชั่น" (Hydrogenation) หรือการเติมไฮโดรเจนลงไป 
เพื่อแปรรูปใหมีความอิ่มตัวเทียม น้ำมันพืชชนิดอื่นที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูงมักใช 
กระบวนการนี้ชวยใหน้ำมันมีความเสถียรมากขึ้นและเหม็นหืนชาลงแตขณะเดียวกัน
ก็กอใหเกิดไขมันทรานสที่เปนอันตรายตอรางกาย ยิ่งหากนำไปใชปรุงอาหารผิดวิธี 
โดยใหความรอนสูงก็จะเกิดไขมันทรานสเพิ่มขึ้น อันเปนสาเหตุที่นำไปสูการเกิด 
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตีบได

ปลอดไขมันทรานส

ทนความรอน เหมาะสำหรับทอดและผัดไฟแรง

ไมมีคอเลสเตอรอล

มีความเขาใจผิดวาน้ำมันซึ่งเปนไขในที่เย็นเกี่ยวของกับคอเลสเตอรอล 
แตอันที่จริงน้ำมันพืชทุกชนิด ซึ่งรวมถึงน้ำมันปาลม ไมคอเลสเตอรอล 
การเปนไขเปนเพียงลักษณะทางกายภาพที่ขึ้นอยูกับปริมาณกรดไขมันอิ่มตัว 
โดยน้ำมันไมสามารถกลายเปนไขในรางกายของคนเราซึ่งมีอุณหภูมิปกติอยูที่
 37 องศาเซลเซียสได สำหรับน้ำมันปาลมตรา "ผึ้ง" มีการสกัดกรดไขมันอิ่มตัว 
บางสวนออก แตยังคงคุณสมบัติทนความรอนสูงไดดี และไมทำปฏิกิริยา 
กับออกซิแจนไดงายจนเกิดกลิ่นหืน

คุณสมบัติทนความรอนทำใหน้ำมันปาลมเหมาะอยางยิ่งสำหรับใชประกอบอาหาร
ที่ตองสัมผัสความรอนสูงเปนเวลานาน* โดยไมกอใหเกิดควัน คราบเหนียว 
นอกจากนี้ ยังทำใหอาหารกรอบอรอยนานและไมเหม็นหืน จึงเสริมรสชาติ 
ใหอรอยถูกปากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหากเลือกใชน้ำมันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง 
ซึ่งไมทนความรอนในการประกอบอาหารประเภทนี้จะกอใหเกิดสารอนุมูลอิสระ
ที่เปนพิษตอรางกายซึ่งนำไปสูโรคมะเร็งได

*ใชซ้ำไมเกินสองครั้ง
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