
 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 
หนาท่ี 13 

 

 

3.  การประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

3.1  ลักษณะผลิตภัณฑ 

บริษัท ผลิตและจําหนายน้ํามันปาลมดิบ และนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ เปนหลัก โดยมีผลิตภัณฑพลอยไดเพื่อ
การจําหนายคือ กากเมล็ดในปาลม นอกจากน้ี บริษัทมีการพัฒนาพันธุปาลมน้ํามัน เพื่อจําหนายในรูปเมล็ดพันธุปาลมและ
ตนกลาปาลม 

โดยทั่วไป การใชประโยชนของน้ํามันปาลมดิบในเชิงอุตสาหกรรมแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. อุตสาหกรรมดานอาหาร นํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบท่ีผลิตไดในประเทศ ถูกนําไปใชในอุต

สาหกรรมอาหารหลายประเภท ไดแกอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันที่ใชสําหรับทอด นํ้ามันปรุงอาหาร มาการีน ครีมเทียม 
เนยขาว ขนมเคก รวมท้ังผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เชน วิตามินเอ และวิตามินอี เปนตน 
การใชประโยชนจากนํ้ามันปาลมภายในประเทศ 

การใชประโยชน รอยละ 
อุตสาหกรรมน้ํามันพืชสําหรับบริโภค 55.00 
อุตสาหกรรมอาหาร 25.00 
อุตสาหกรรมเนยและครีมเทียม 9.00 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว 7.00 
อุตสาหกรรมสบูและอื่นๆ  4.00 
รวม 100.00 
แหลงท่ีมา: บริษัท 

2. อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล เปนการนํานํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบไปใชประโยชนในการ
ผลิตสินคาอุปโภคโดยผานกระบวนการทางเคมี ดังน้ี 

(1) การผลิตกรดไขมันประเภทตางๆ ทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัว เพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท เชน  

- กรดลอริก ใชทําเปนเรซินในอุตสาหกรรมสี 
- กรดปาลมมิติก   ใชในการเลี้ยงเชื้อราเพื่อผลิตยาปฏิชีวนะ รวมทั้งผสม

กรดสเตียริกเพ่ือทําเทียนไข 
- กรดโอเลอิก ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- กรดสเตียริก   ใชในการผลิตเคร่ืองสําอางและสบูเด็ก 
- กรดไลโนเลอิก ใชชวยลดไขมันในเสนเลือด 

 
 (2) การผลิตเมทธิลเอสเทอร ซ่ึงเปนสารท่ีไดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางนํ้ามันปาลมและเมธิลแอลกอฮอลล 
และมีผลพลอยไดสําคัญมูลคาสูงคือ กลีเซอรอล เมทธิลเอสเทอรสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลายทั้ง
ในดานพลังงาน (Biodiesel) ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ และใชผลิตเปนสารอนุพันธของกรดไขมันประเภทตางๆ 
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ในสวนของบริษัทนั้น บริษัทผลิตและจําหนายน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบใหแกโรงกลั่นน้ํามัน
ปาลมดิบเพ่ือนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท ไดแกอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันที่ใชสําหรับทอด นํ้ามันปรุง
อาหาร มาการีน ครีมเทียม เนยขาว ขนมเคก รวมท้ังผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เชน วิตามินเอ และวิตามินอี 
เปนตน 

 
ผลิตภัณฑหลัก: ผลิตภัณฑหลักของบริษัทคือ นํ้ามันปาลมดิบ และ นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 

 
1. นํ้ามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) 

 รายไดจากนํ้ามันปาลมดิบคิดเปนสัดสวนท้ังหมดประมาณรอยละ 81.36 และ 83.14 ของยอดขายทั้งหมด
ของบริษัท ในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 ตามลําดับ โดยในป 2545 สัดสวนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศ
และรายไดจากการสงออกเทากับ รอยละ  73.78 และรอยละ 26.22 ของรายไดจากการจําหนายน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด 
สําหรับ งวด 6 เดือน ป 2546 สัดสวนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศและรายไดจากการสงออกเทากับ รอยละ  
60.58 และรอยละ 39.42 ของรายไดจากการจําหนายน้ํามันปาลมดิบทั้งหมด 
  บริษัทจะรับซ้ือผลปาลมสด (Fresh Fruit Bunch) ทั้งจากบุคคลภายนอกและจากสวนของบริษัทเองนํามา
ผานกระบวนการผลิตเพ่ือสกัดเปนนํ้ามันปาลมดิบ โดยนํ้ามันปาลมดิบท่ีไดจากการบีบเน้ือปาลมจะมีลักษณะเปนของเหลว
สีนํ้าตาลแดง และบริษัทจะจัดเก็บน้ํามันปาลมดิบที่ไดจากการผลิตไวในถังเก็บขนาดใหญของบริษัทกอนที่จะจําหนายตอ
ไปยังโรงงานกล่ันนํ้ามันปาลมดิบในประเทศ และสงออกไปตางประเทศผานตัวแทนจําหนายของบริษัทเพียงรายเดียวคือ 
Uni-Agro Palm Sdn. Bhd.  
 น้ํามันปาลมดิบที่บริษัทจําหนายใหแกโรงกลั่นน้ํามันปาลมดิบตางๆ ในประเทศสวนใหญจะนําไปใชในอุต
สาหกรรมอาหาร เชน นําไปทําเปนน้ํามันพืชบรรจุขวด และน้ํามันพืชบรรจุปบ  
 สําหรับลูกคาในตางประเทศน้ันสวนใหญจะนํานํ้ามันปาลมดิบที่บริษัทจําหนายใหไปใชในอุตสาหกรรม
อาหารประเภทนํ้ามันพืช 

 
2. นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ (Crude Palm Kernel Oil) 

 รายไดจากนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบคิดเปนสัดสวนท้ังหมดประมาณรอยละ 14.28 และ 9.78 ของยอดขายทั้ง
หมดของบริษัท ในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 ตามลําดับ โดยในป 2545 สัดสวนรายไดจากการจําหนายภายใน
ประเทศและรายไดจากการสงออกเทากับรอยละ  21.32 และรอยละ 78.68 ของรายไดจากการจําหนายน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบทั้งหมด สําหรับ งวด 6 เดือน ป 2546 สัดสวนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศและรายไดจากการสงออก
เทากับ รอยละ  20.00 และรอยละ 80.00 ของรายไดจากการจําหนายน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบทั้งหมด 
 
 ภายหลังจากการสกัดนํ้ามันปาลมดิบจากเน้ือปาลม บริษัทจะไดรับเมล็ดในปาลม (Palm Kernel) ซึ่งจะนํา
ไปผานกระบวนการผลิตเพ่ือสกัดเปนนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ โดยน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบที่ไดจากการบีบเมล็ดในปาลมจะ
มีลักษณะเปนของเหลวสีคลายนํ้ามันพืชสําหรับรับประทาน และบริษัทจะจัดเก็บน้ํามันปาลมดิบที่ไดจากการผลิตไวในถัง
เก็บของบริษัท กอนที่จะจําหนายตอไปยังโรงกลั่นน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ หรือมอบใหตัวแทนของบริษัทคือ Uni-Agro 
Palm Sdn. Bhd. จําหนายใหแกลูกคาในตางประเทศ  
 นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบที่บริษัทจําหนายใหแกโรงกล่ันนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบในประเทศสวนใหญจะนําไป
ใชทดแทนนํ้ามันมะพราวที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน บิสกิต ครีมเทียม ไอศกรีม แชมพูและเคร่ืองสําอาง เน่ืองจากนํ้า
มันเมล็ดในปาลมดิบจะมีคุณสมบัติคลายกับนํ้ามันมะพราวและสามารถใชทดแทนกันได 
 สําหรับลูกคาในตางประเทศนั้นสวนใหญจะนําน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบที่บริษัทจําหนายใหไปใชในอุตสาห
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กรรม โอลีโอเคมี เชน การผลิตกรดไขมันและเมทธิลเอสเธอรซ่ึงสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมหลายๆ ชนิด  
 
ผลิตภัณฑพลอยได: ผลิตภัณฑพลอยไดของบริษัทคือ เมล็ดในปาลมและกากเมล็ดในปาลม 

 
นอกจากนํ้ามันปาลมท้ังสองชนิดดังท่ีไดกลาวไปแลว บริษัทมีผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืนๆ จากการผลิต ไดแก เมล็ด

ในปาลม (Palm Kernel) และกากเมล็ดในปาลม (Palm Kernel Cake) 
ในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 รายไดจากเมล็ดในปาลมและกากเมล็ดในปาลมรวมกันคิดเปนสัดสวนท้ัง

หมดประมาณรอยละ 2.26 และ 3.49 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทตามลําดับ โดยเปนรายไดจากการจําหนายภายใน
ประเทศทั้งหมด  

ในกระบวนการผลิตนํ้ามันปาลมดิบน้ัน บริษัทจะไดเมล็ดในปาลมเปนผลพลอยไดกอน จากนั้นบริษัทจึงนําเมล็ด
ดังกลาวไปสกัดตอเพ่ือใหไดนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ อยางไรก็ตาม บริษัทมีการจําหนายเมล็ดในปาลมใหแกโรงงานสกัดน้ํา
มันเมล็ดในปาลมดิบอ่ืนๆ เปนบางคร้ังหากมีเมล็ดในปาลมมากเกินกวากําลังการผลิตของบริษัท สําหรับกากเมล็ดในปาลม
ที่ไดภายหลังจากการบีบน้ํามันเมล็ดในปาลมดิบ บริษัทจะจําหนายใหแกผูผลิตอาหารสัตวตอไป 
 

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ: ผลิตภัณฑอื่นของบริษัทคือ เมล็ดพันธุปาลมและตนกลาปาลม 
 

ในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 รายไดจากเมล็ดพันธุปาลมและตนกลาปาลมคิดเปนสัดสวนท้ังหมด
ประมาณรอยละ 1.36 และ 1.63 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท โดยเปนรายไดจากการจําหนายภายในประเทศทั้งหมด 

บริษัทมีหนวยงานวิจัยและพัฒนาซึ่งมีความรูในการพัฒนาสายพันธุปาลมน้ํามัน บริษัทจึงไดพัฒนาสายพันธุ
ปาลมขึ้นเพื่อจําหนาย โดยบริษัทจําหนายสายพันธุทั้งในรูปของเมล็ดพันธุปาลม (Palm Seeds) และตนกลาปาลม (Palm 
Seedlings) ใหแกเกษตรกรที่สนใจทั่วไป ซึ่งปาลมน้ํามันพันธุยูนิวานิชเปนพันธุปาลมน้ํามันที่ผลิตโดยคนไทยเปนรายแรก 
มีคุณสมบัติคือ เปนสายพันธุที่เหมาะสมในภูมิอากาศของไทย ใหผลผลิตผลปาลมสดตอไรและอัตราการใหนํ้ามันจาก
ทะลายท่ีดี 
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บัตรสงเสริมการลงทุน 
การประกอบธุรกิจผลิตนํ้ามันปาลมและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบของบริษัท ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนที่ยังมีสิทธิประโยชน
เหลืออยู 3 ฉบับ โดยสรุปไดดังน้ี 
 
บัตรสงเสริมการลงทนุ เลขที่ 1062/2540 เลขที่ 1562/2542 เลขที่ 1090/2544* 
วันท่ีอนุมัติ 16 ตุลาคม 2539 29 กันยายน 2542 7 มิถุนายน 2543 
สําหรับโรงงาน โรงงานไทยอุตสาหกรรม 

อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ 
โรงงานไทยอุตสาหกรรม 
อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ 

โรงงานแหงใหม 
อ. ลําทับ จ. กระบี่ 

กําลังการผลิต • นํ้ามันปาลมดิบ 30 ตันผล
ปาลมสด/ชั่วโมง 

• นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 2.5 
ตันเนื้อในเมล็ดปาลม/ชั่วโมง 

• ผลพลอยได ไดแก เศษหรือ
ของเสียจากขบวนการผลิต 

 

• นํ้ามันปาลมดิบ 30 ตันผล
ปาลมสด/ชั่วโมง 

• นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 2.5 
ตันเนื้อในเมล็ดปาลม/ชั่วโมง 

• ผลพลอยได ไดแก เศษหรือ
ของเสียจากขบวนการผลิต 

• นํ้ามันปาลมดิบ 45 ตันผลปาลม
สด/ชั่วโมง 

• นํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 5 ตัน
เน้ือในเมล็ดปาลม/ชั่วโมง 

• ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของ
เสียจากขบวนการผลิต 

 
วันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ 

5 กันยายน 2540 1 พฤศจิกายน 2544 ขณะนี้โรงงานอยูระหวางการกอ
สราง 

สิทธิและประโยชนท่ีสําคัญ (1) ใหไดรับอนุญาตใหถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
จํานวนที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติและ ใหคน
ตางดาวซึง่เปนชางฝมือ
หรือผูชํานาญการที่ไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณา
จักร ทํางานเฉพาะตําแหนง
ทีคณะกรรมการใหความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลา
เทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักร 

(1) ใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตให
อยูในราชอาณาจักร ทํางานเฉพาะตําแหนงที่คณะกรรมการให
ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเทาที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราช
อาณาจักร 

 (2) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
(3) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

(4) ใหไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลนั้น 

(5) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหาสิบของ
อัตราปกติมีกําหนดหาป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(6) ใหไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลาสิบ
ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 

(7) ใหไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละยี่สิบหาของเงิน
ลงทุน นอกเหนอืไปจากการหกัคาเสือ่มราคาตามปกติ 

(8) ใหไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศได 
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บัตรสงเสริมการลงทนุ เลขที่ 1062/2540 เลขที่ 1562/2542 เลขที่ 1090/2544 
เง่ือนไขท่ีสําคัญ (1) จะตองไมจํานอง จําหนาย โอน ใหเชา หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชเครื่องจักรที่ไดรับยกเวนอากรขา

เขา เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน 
(2) เม่ือเปดดําเนินการแลว จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการดําเนินงานใหสํานัก
งานทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการถือหุนระหวางผูมีสัญชาติไทยและคนตางดาว และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหุนของคนตางดาวตางสัญชาติทุกครั้ง 

(3) บุคคลผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดของทุนจดทะเบียน 
 

   (4) จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
พรอมที่จะเปดดําเนินการได
ภายในกําหนดเวลาไมเกิน 30 
เดือน นับแตวันท่ีออกบัตรสง
เสริม 

(5) จะตองมีทุนจดทะเบียนรวม
โครงการเดิมเปนไมนอยกวาสี่
รอยเจ็ดสิบลานบาท โดยจะ
ตองชําระเต็มมูลคาหุนกอนวัน
เปดดําเนินการ 

 

*  บริษัทไดมีบัตรสงเสริมการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. เลขที่ 4604/2545 (2-1090/2544)  ออกใหวันที่ 7 มีนาคม 2545 เพื่อใหบริษัทตองเริ่มดําเนินงานกอสรางโรงงานและเริ่มสั่งซื้อเครื่องจักรภาย
ใน 30 กรกฎาคม 2545 

2. เลขที่ 4920/2546 (3-1090/2548) ออกให ณ วันที่ 8 เมษายน 2546 เพื่อขยายเวลานําเขาเครื่องจักรออกไปถึงวันที่ 30 มกราคม 2547 
(สามารถขยายตอไดอีก 1 ป) และจะตองเปดดําเนินการภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2547(สามารถขยายตอไดอีก 1 ป)  
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1  การตลาด 
(ก)  กลยุทธในการแขงขัน 

 บริษัทมีกลยุทธในการแขงขันดังตอไปนี้ 
 
 1. เพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาดของการผลิต (Economy of Scale) และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
  บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันปาลมโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นจากผล
ปาลมสดเขากระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 337,950 ตันในป 2543 เปน 427,433 ตันในป 2545 โดยมีนโยบายการผลิตที่
มุงเนนในการใชกําลังการผลิตอยางเต็มที่โดยการใหความสําคัญในการจัดหาวัตถุดิบ หรือผลปาลมสดท่ีมีคุณภาพเพ่ือปอน
เขาสูโรงงานอยางตอเน่ือง ซึ่งจะทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลงจากการประหยัดจากขนาด สําหรับนโยบายการเพิ่ม
ปริมาณและประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึนน้ัน บริษัทกระทําโดยการปรับปรุงผลผลิตภายในสวนของตนเอง โดยใชพันธุ
ปาลมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่บริษัทวิจัยและพัฒนาไดเอง ซึ่งใหผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณทะลายปาลม และนํ้า
มันในทะลาย อันจะสงผลใหตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทสามารถรักษาศักยภาพในการแขงขันทั้งตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ และจะสงผลใหเกิดผลกําไรตอสวนขอผูถือหุนไดมากยิ่งขึ้นดวย 
 
 2. นโยบายการปลูกตนปาลมทดแทน (Replanting) 
  โดยปกติตนปาลมเมื่ออายุครบ 25 ปโดยประมาณ ตนปาลมมักจะสูงจึงยากตอการเก็บเกี่ยว 
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองลมทิ้งและปลูกใหมทดแทน เนื่องจากมีความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวมากแมตนปาลมจะยังคงให
ผลผลิตไดอีก บริษัทมีแผนการปลูกทดแทนตนปาลมเกาประมาณรอยละ 4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดทุกป เพ่ือรักษาความสม
ดุลของอายุตนปาลมใหมีปริมาณสม่ําเสมอตลอดตั้งแตเริ่มปลูกจนกระทั่งอายุครบ 25 ป กอนลมปลูกทดแทนใหม การที่ตน
ปาลมภายในสวนของบริษัทมีอายุกระจายสม่ําเสมอ มีผลทําใหผลผลิตที่ไดรับจากสวนปาลมของบริษัทเองมีความ
สม่าํเสมอตลอดทุกป เวนแตจะไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ไมสามารถควบคุมได บริษัทมีนโยบายปลูกปาลมทด
แทนตั้งแตป 2535 ในระหวางป 2543 – 2545 บริษัทใชเงินลงทุนสําหรับการปลูกปาลมทดแทน 16.02 ลานบาทตอป 
บริษัทคาดวาเงินลงทุนในการปลูกตนปาลมทดแทนในป 2547 จะประมาณ 15.5 ลานบาท 
 
 3. ความนาเช่ือถือจากเกษตรกรผูคาผลปาลม 
  การท่ีผูผลิตนํ้ามันปาลมในประเทศไทยจําเปนตองพ่ึงพาผลปาลมสดจากเกษตรกร ความ
สัมพันธกับเกษตรกรจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งตอความสําเร็จในธุรกิจนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดี
กับเกษตรกรผูคาผลปาลม โดยตั้งแตป 2541 บริษัทไดดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุปาลมคุณภาพดีเพื่อจําหนายใหแก
เกษตรกรในราคาที่ยอมเยาว สงผลใหบริษัทสามารถจัดหาผลปาลมสดไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยบริษัทมีหนวยงาน
วิจัยและพัฒนา ซึ่งพัฒนาพันธุปาลมน้ํามันเพื่อจําหนายใหเกษตรกร โดยพันธุปาลมที่บริษัทพัฒนาขึ้นจะเหมาะสมกับ
สภาพดินฟาอากาศของประเทศไทย ซ่ึงจะใหปริมาณผลปาลมสดและอัตราการใหนํ้ามันสูง โดยท่ีผานมาปริมาณผลปาลม
สดท่ีบริษัทรับซ้ือไดเพ่ิมปริมาณข้ึนอยางตอเน่ืองจาก 250,836 ตันในป 2543 เปน 330,968 ตันในป 2545 ที่ผานมา  
 
 4.  ช่ือเสียงในดานคุณภาพและความนาเช่ือถือจากลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาเสมอมาตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจกวา 30 ป เน่ือง
จากบริษัทมีนโยบายการควบคุมคุณภาพน้ํามันปาลมดิบใหไดตามมาตรฐานโดยมีคา FFA (Free Fatty Acid) ไมเกินรอย
ละ 4 กอนที่จะสงมอบสินคาใหแกลูกคา โดยบริษัทจะนําผลปาลมสดเขาสูกระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อใหน้ํามัน
ปาลมดิบท่ีจะสกัดไดมีคุณภาพดี  
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 5. การนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชอยางตอเนื่อง 
  บริษัทไดนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลากวา 17 ปที่ผาน
มา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่กลุมยูนิลีเวอรเปนผูรวมทุนในระหวางป 2526 – 2541 บริษัทไดรับความรูดานเทคโนโลยี
การเกษตรและวิศวกรรมการผลิตซึ่งสงผลใหปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาพันธุปาลมที่มีคุณภาพดี และพัฒนากระบวนการ
ผลิตใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีภายหลังจากกลุมยูนิลีเวอรขายหุนของบริษัทใหกับบริษัท เอกอุตสาหกรรม
หิน จํากัด บริษัทยังคงมีนโยบายการนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชอยางตอเนื่อง โดยบริษัทยังคงมีความสัมพันธอัน
ดีกับผูเชี่ยวชาญหลายทานซึ่งปฏิบัติงานใหกับกลุมยูนิลีเวอร และผูเชี่ยวชาญดังกลาวยังคงเปนที่ปรึกษาอิสระใหแกบริษัท 
โดยจะมาใหคําแนะนําดานการปรับปรุงพันธุปาลมและประสิทธิภาพในการผลิตแกบริษัทปละประมาณ 2 คร้ัง 
 

(ข)  ลักษณะลูกคา และกลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ลูกคานํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบของบริษัทแบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแกลูกคาใน

ประเทศและลูกคาตางประเทศ โดยลูกคารายใหญ 10 รายแรกของบริษัทคิดเปนรอยละ 83.36 และ 92.83 ของรายไดรวม
ในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 ตามลําดับ สําหรับลูกคาในประเทศซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 67.13 และ 58.37 ของ
รายไดรวมในป 2545 และงวด 6 เดือน ป 2546 ตามลําดับ บริษัทจัดจําหนายโดยตรงใหแกโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ซึ่งจะ
นํานํ้ามันปาลมดิบท่ีไดไปกล่ันทําเปนนํ้ามันปาลมบรรจุขวด และนํ้ามันปบ ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืนๆ เชน 
กากเมล็ดในปาลม จะถูกจําหนายใหแกโรงงานผลิตอาหารสัตวตอไป ในป 2545 บริษัทมีลูกคารายใหญในประเทศหนึ่งราย 
ซึ่งบริษัทไดจําหนายน้ํามันปาลมดิบให คิดเปนรอยละ 34.17 ของรายไดจากการขายของบริษัทในป 2545 แตสําหรับงวด 
6 เดือน ป 2546 สัดสวนการขายใหแกลูกคารายดังกลาวลดลงเหลือเพียงรอยละ 20.82 ของรายไดจากการขายในงวดดัง
กลาว โดยลูกคารายดังกลาวนํานํ้ามันปาลมดิบของบริษัทไปกล่ัน เพื่อทําเปนน้ํามันพืชบรรจุขวดสําหรับบริโภค  

สําหรับลูกคาตางประเทศซ่ึงสวนใหญเปนโรงกล่ันนํ้ามันปาลมและพอคาคนกลาง (Trading 
company) ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 32.62 ของรายไดจากการขายในป 2545 บริษัทจัดจําหนายโดยผาน Uni-Agro 
Palm Sdn. Bhd. ซ่ึงมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทมาอยางยาวนานกอนที่จะมีการทําขอตกลงเปนตัวแทนจําหนายใหแก
บริษัท โดยตัวแทนดังกลาวเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวของบริษัทตามขอตกลงที่ทําไวเมื่อเดือนมีนาคม 2546 ที่
ผานมา โดยมีเงื่อนไขวาตัวแทนของบริษัทไมสามารถที่จะจําหนายสินคาของผูผลิตน้ํามันปาลมดิบจากประเทศไทยรายอื่น
ไดหากไมไดรับความ ยินยอมจากบริษัท ในปจจุบัน มีเพียงบริษัทผูผลิตนํ้ามันปาลมดิบเพียงรายเดียวในประเทศที่บริษัท
ยินยอมใหตัวแทนจําหนายจัดจําหนายสินคาใหในตลาดตางประเทศ แตอยางไรก็ตามยอดจัดจําหนายของบริษัทผูผลิตนํ้า
มันปาลมดิบดังกลาวถือวานอยมากถาเทียบกับยอดจัดจําหนายในตางประเทศของบริษัท นอกจากน้ี จากประสบการณที่
ผานมาบริษัทมิไดจําเปนตองพึ่งพิงตัวแทนจําหนายมากนักเน่ืองจากบริษัทมีความสามารถติดตอลูกคาในตางประเทศได
โดยตรงเนื่องจากสินคาของบริษัทเปนที่ยอมรับในตลาดสงออกทั้งในดานคุณภาพและการตรงตอเวลาในการจัดสง สําหรับ
ประเทศสงออกหลักของบริษัทไดแก อินเดีย และมาเลเซีย 

โดยทั่วไป บริษัทใหเครดิตแกลูกคา 15 วัน และจะไมทําสัญญาซื้อขายน้ํามันปาลมระยะยาวแบบ
กําหนดราคาคงที่กับลูกคาเนื่องจากราคาน้ํามันปาลมมีความผันผวน ยกเวนในกรณีท่ีเปนลูกคาท่ีมีความสัมพันธอันดีกับ
บริษัทมายาวนาน ซึ่งปจจุบันบริษัทมีสัญญากับลูกคาเพียงรายเดียว ซ่ึงเปนการกําหนดปริมาณและราคาแบบคงท่ี และ
สัญญาดังกลาวจะหมดลงในเดือนมีนาคม 2547 อยางไรก็ดี บริษัทจะไมทําสัญญาขายลวงหนาที่มีอายุเกิน 12 เดือน โดย
สัญญาขายลวงหนาดังกลาวจะพิจารณาจากแผนการผลิตโดยจะใชผลผลิตปาลมที่มาจากสวนของบริษัทเองไมเกินรอยละ 
50 เน่ืองจากบริษัทสามารถคาดการณตนทุนการผลิตในสวนดังกลาวได 
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3.2.2  สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
 
นํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบเปนสินคาทางการเกษตร สภาพการแขงขันของน้ํามันปาลม
ดิบและนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบจะมีลักษณะเดียวกัน โดยที่ราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทาน 
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตออุปสงคและอุปทาน ไดแก สภาพดินฟาอากาศซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณผลผลิตของนํ้ามันปาลมและนํ้ามันพืชอ่ืนๆ ในตลาดโลก นอกจากน้ีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
ของประเทศตางๆ ที่บริโภคน้ํามันพืชรวมทั้งนโยบายทางดานอัตราภาษีนําเขาของประเทศที่บริโภคน้ํา
มันพืชรายใหญของโลก ไดแก อินเดีย และจีน จะมีผลกระทบโดยตรงตอความตองการบริโภคน้ํามันพืช 

 
(ก) ผูประกอบการ 
บริษัทเปนหนึ่งในผูนําในการผลิตน้ํามันปาลมดิบรายใหญในประเทศไทย และเปนหน่ึงในผูนําดาน

การสงออกนํ้ามันปาลมดิบ และนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบไปยังตลาดตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีใน
ดานการผลิต และดานการตลาด ทําใหผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและแขงขันไดในตลาดโลก 

ในป 2545 โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบในประเทศไทยมีจํานวนประมาณ 50 โรง กระจายอยูใน
แหลงท่ีมีการปลูกปาลม ไดแก เขตจังหวัดสุราษฎรธานี กระบ่ี ชุมพร ตรัง สตลู ชลบุรี และระนอง ในจํานวนน้ีเปนโรงงาน
ขนาดใหญ (กําลังการผลิตตั้งแต 10 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงขึ้นไป) จํานวน 26 โรง  ดังน้ี 
 

จังหวัด กําลังการผลิตรวม (ตันผลปาลมสดตอช่ัวโมง) จํานวน (โรง) 
สุราษฎรธาน ี 405 8 
กระบี่ 345 7 
ชุมพร 170 4 
ตรัง 150 3 
สตูล 40 2 
ชลบุรี 30 1 
ระนอง 10 1 

รวม 1,150 26 
ท่ีมา: บริษัท  
 เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการใชวัตถุดิบประเภทผลปาลม
สด ดังนั้นการแขงขันในอุตสาหกรรมจะมี 2 ลักษณะคือ การแขงขันรับซ้ือวัตถุดิบผลปาลมสดจากเกษตรกรเพ่ือปอนโรง
งานผลิตและการแขงขันดานการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบแกลูกคา ทั้งนี้ การแขงขันดานการรับซ้ือผลปาลมสดจะมีความรุน
แรงกวาการแขงขันในการจําหนายน้ํามันปาลมดิบ 
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 การแขงขันดานการรับซ้ือผลปาลมสด 
 คูแขงของบริษัทในการรับซื้อผลปาลมสดจะเปนโรงงานที่ตั้งอยูใกลเคียงกับโรงงานของบริษัท ซ่ึง
ปจจุบันมีอยู 4 โรงงานและมีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ 210 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง เน่ืองจากผลปาลมสดท่ีเก็บ
เกี่ยวไดจากตนปาลมน้ํามันควรจะนําเขากระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือใหไดคุณภาพนํ้ามันปาลมดิบท่ีดี จึงทําให
การแขงขันในดานการรับซ้ือผลปาลมสดจะคอนขางสูง อยางไรก็ตาม บริษัทนับวามีศักยภาพในการแขงขันที่ทัดเทียมกับคู
แขงรายอื่นเนื่องจาก 

1. บริษัทจะใหราคารับซ้ือผลปาลมสดที่ทัดเทียมคูแขง และมีระยะเวลารับซ้ือยาวนานตั้งแตเวลา 
7.30 น. จนถึง 21.00 น. ทําใหผูขายผลปาลมสดไดรับความสะดวกในการสงผลปาลมใหแก
บริษัท  

2. บริษัทมีนโยบายขยายกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีชองทางการ
จําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหบริษัทสามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเน่ือง
และสามารถรับซ้ือผลปาลมสดไดในปริมาณที่มากและสม่ําเสมอเพื่อใหเพียงพอตอความ
ตองการ จึงทําใหเกษตรกรผูคาใหความไววางใจที่จะนําผลปาลมสดมาจําหนายใหแกบริษัท
อยางตอเน่ือง  

 
ภาพรวมอุปสงคและอุปทาน 
โดยภาพรวมแลว มีการบริโภคน้ํามันและไขสัตวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในตลาดโลก โดยการ

บริโภคน้ํามันทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 81.04 ลานตันในป 2533 เปน 120.20 ลานตันในป 2545 ซ่ึงคิดเปนอัตรา
การเติบโตเฉล่ียรอยละ 3.34 ตอป และมีการคาดการณวาในป 2553 การบริโภคน้ํามันพืชทั่วโลกจะสูงถึงประมาณ 138.96 
ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของประชากรโลกและการบริโภคน้ํามันตอคนตอปสูงขึ้น 
 
อัตราการบริโภคน้ํามันและไขสัตวในตลาดโลกป 2533 – 2553 (ลานตัน) 
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ท่ีมา: Oil World 2003 
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สําหรับการผลิตนํ้ามันพืชน้ัน จะเห็นไดจากตารางดานลางวานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเมล็ดในปาลม
จัดไดวาเปนน้ํามันพืชชนิดหลักที่เปนที่นิยมโดยทั่วไป การบริโภคนํ้ามันปาลมและเมล็ดในปาลมจะมีสัดสวนเทากับรอยละ 
30.70 ของการบริโภคน้ํามันพืชทั้งหมดซึ่งใกลเคียงกับน้ํามันถั่วเหลืองซึ่งมีการบริโภคอยูที่รอยละ 32.50 โดยตลาดน้ํามัน
ถ่ัวเหลืองหลักจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีมีการสงเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองมากท่ีสุดในโลก ในขณะที่
ประเทศผูบริโภคน้ํามันปาลมหลักไดแก ประเทศในแถบยุโรป รองลงมาไดแก ประเทศจีน อินเดีย และปากีสถาน  
 
ปริมาณการผลิตนํ้ามันพืช 8 ชนิดท่ีสําคัญในตลาดโลก 

ประเภทนํ้ามัน ปริมาณการผลิตและสัดสวนการผลิตในป 2545 
 ปริมาณการผลิต (ลานตัน)  (รอยละ) 
น้ํามันถั่วเหลือง 29.65 32.5 
นํ้ามันปาลม 25.00 27.4 
นํ้ามันเมล็ดในปาลม 3.01 3.3 
น้ํามันเรปซีด 13.32 14.6 
น้ํามันดอกทานตะวัน 7.66 8.4 
น้ํามันถั่วลิสง 5.20 5.7 
นํ้ามันเมล็ดฝาย 4.20 4.6 
น้ํามันมะพราว 3.20 3.5 
รวม 91.24 100.0 
ท่ีมา: Oil World 2003 

 
จากรูปภาพดานลางจะเห็นวา ความตองการบริโภคน้ํามันปาลมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยมีการคาดการณวาผูผลิตนํ้ามันปาลมท่ัวโลกจะมีการเพ่ิมปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป ซ่ึงสูง
กวาคาเฉลี่ยอัตราการบริโภคของน้ํามันพืชโดยรวมที่รอยละ 1.83% ตอป  
 
การผลิตนํ้ามันปาลมในตลาดโลกป 2539 – 2563 (พันตัน) 
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อยางไรก็ดีหากเปรียบเทียบอัตราการเติบโตดานการผลิตนํ้ามันปาลมดิบของบริษัทกับการผลิตนํ้า
มันปาลมดิบท่ัวโลกดังรูปภาพดานลาง จะเห็นไดวาบริษัทมีอัตราการเติบโตดานการผลิตที่สูงกวา กลาวคือ ตั้งแตป 2537 
จนถึงป 2544 มีการเติบโตของการผลิตนํ้ามันปาลมดิบท่ัวโลกคิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 7.14 ตอป ในขณะที่ใน
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตรอยละ 8.77 ตอป และในสวนของบริษัทเองมีอัตราการการเติบโตเฉลี่ยของการผลิตถึงรอย
ละ 8.85 ตอป 

  
การผลิตน้ํามันปาลมทั่วโลก (พันตัน) การผลิตน้ํามันปาลมในประเทศไทย 
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ท่ีมา: Malaysian Palm Oil Board ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ท่ีมา: บริษัท 

 
ตลาดการจําหนายในประเทศ 
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจัดเปนอุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย โดย

สวนใหญผูประกอบการในประเทศจะผลิตนํ้ามันปาลมเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก เน่ืองจากความ
ตองการบริโภคในประเทศยังมีอยูสูงประกอบกับความสามารถในการสงออกของผูประกอบการสวนใหญนั้นมีจํากัดเพราะมี
ตนทุนในการผลิตตอหนวยท่ีสูงเน่ืองจากการขาดการพัฒนาประสิทธิภาพในการปลูกปาลมนํ้ามันและการผลิตนํ้ามันปาลม
ดิบ ในปจจุบันมีเพียงผูผลิตในประเทศเพียงไมกี่รายเทานั้นที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดสงออกอันเนื่องจาก
การมีระบบการจัดการที่ดีเพียงพอและมีความสามารถทางการแขงขันเทียบเทาผูสงออกในประเทศอื่นๆ  โดยบริษัทเปน
หน่ึงในผูประกอบการเพียงไมก่ีรายในประเทศท่ีดําเนินการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ 
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ดานการบริโภค ตลาดเปาหมายของน้ํามันปาลมในประเทศไทยจะอยูที่อุตสาหกรรมอาหาร 
สําหรับดานราคา ราคานํ้ามันปาลมดิบในประเทศไทยจะอางอิงกับราคาในตลาดมาเลเซียเปนหลัก ประกอบกับอุปสงคอุป
ทานในประเทศไทยดวย โดยมีปจจัยหลักที่กระทบตอราคาของน้ํามันปาลมในตลาดมาเลเซีย ไดแก 

• ระดับราคาน้ํามันพืชชนิดอื่นที่ใชแทนกันไดเชน นํ้ามันถ่ัวเหลือง 
• ความตองการบริโภคและปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมในตลาดโลก 
• สภาพดินฟาอากาศซ่ึงสงผลกระทบตอผลผลิตและราคาของผลปาลมสดท่ีออกสูตลาด 
 
ตลาดการจําหนายในตางประเทศ 
โดยภาพรวมแลว ในตลาดตางประเทศการบริโภคนํ้ามันปาลมจัดไดวาเปนรองนํ้ามันถ่ัวเหลือง 

โดยตลาดนํ้ามันถ่ัวเหลืองหลักจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีมีการสงเสริมการปลูกถ่ัวเหลืองมากท่ีสุดใน
โลก ในขณะที่ประเทศผูบริโภคน้ํามันปาลมหลักไดแก ประเทศในแถบยุโรป รองลงมาไดแก ประเทศจีน อินเดีย และปากี
สถาน  

Malaysia Palm Oil Board ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐบาลของประเทศมาเลเซียทําการประมาณการไว
วา ในป 2545 การผลิตน้ํามันปาลมทั่วโลกมีปริมาณไมต่ํากวา 20 ลานตันตอป โดยมีประเทศมาเลเซียจัดเปนผูผลิตและสง
ออกนํ้ามันปาลมรายใหญท่ีสุดของโลกโดยมีสวนแบงตลาดสงออกมากกวารอยละ 50 รองลงมาไดแกประเทศอินโดนีเซียซ่ึง
มีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 22 เน่ืองจากท้ังสองประเทศดังกลาวมีภูมิอากาศซ่ึงเหมาะสมตอการปลูกปาลมนํ้ามัน พันธุ
ปาลมท่ีปลูกเปนพันธุดี ใหผลผลิตตอไรสูง และรัฐบาลใหการสนับสนุน 
 
 ประเทศผูผลิตและสงออกน้าํมันปาลมรายใหญในป 2545 

ประเทศ ปริมาณการผลิต 
(ลานตัน) 

ปริมาณการสงออก 
(ลานตัน) 

มาเลเซยี 11.64 10.60 
อินโดนีเซีย 8.10 5.25 
ท่ีมา: ประมาณการโดย Malaysia Palm Oil Board  

 
อยางไรก็ดี ประเทศผูผลิตรายใหญก็มีขอเสียเปรียบตอผูผลิตในประเทศไทยบางประการ เชน 

โครงสรางคาแรงงานของมาเลเซียสูงกวาประเทศไทย ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยเฉพาะ
ทางดานการขนสง ดังนั้นจึงเชื่อไดวา หากภาครัฐใหการสนับสนุนการเพาะปลูกปาลมนํ้ามันอยางถูกวิธีแกเกษตรกรมาก
ขึ้น ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดตางประเทศได 
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(ข) แนวโนมการแขงขันในอนาคต 
 ในอนาคตจะยังคงมีการแขงขันดานการซ้ือผลปาลมสดอยูเน่ืองจากเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการ
ผลิตนํ้ามันปาลม อยางไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีการจัดทําแผนพัฒนานํ้ามันปาลม ป 2543 ถึง 2549 ซ่ึงมีเปา
หมายหลักในการขยายพื้นที่ปลูกปาลมจาก 1.4 ลานไรใหเปน 2 ลานไร และเพิ่มผลผลิตจาก 2.5 ตันตอไร เปน 3.0 ตันตอ
ไร อยางไรก็ตามจากรายงานของกรมสงเสริมการเกษตรรายงานวาพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน ณ สิงหาคม 2545 เทากับ 
2,146,406 ไร โดยมีพื้นที่ที่ยังไมใหผลผลิต 395,460 ไร ซ่ึงจะใหผลผลิตภายในระยะเวลา 3 ปขางหนา 
 สําหรับการจําหนายนํ้ามันปาลมดิบในประเทศน้ันความตองการบริโภคในประเทศยังคงอยูในระดับ
สูง สวนราคาจะยังคงอางอิงราคากับตลาดมาเลเซียเปนหลักประกอบกับราคาผลปาลมสดในประเทศ อยางไรก็ดี เปนท่ีคาด
วาในป 2546 จะเปนปที่ผลผลิตนํ้ามันปาลมออกสูตลาดมาก โดยระดับราคาในชวงคร่ึงปแรกอยูในระดับที่ดีพอสมควร 
เน่ืองจากราคาถ่ัวเหลืองอยูในระดับสูง ซึ่งเปนปจจัยผลักดันใหราคาของน้ํามันปาลมอยูในระดับสูงดวย ชวงครึ่งปหลังของป 
2546 บริษัทคาดวาราคานํ้ามันปาลมดิบจะอยูในระดับที่ต่ําลง เน่ืองจากผลผลิตในประเทศมาเลเซียเร่ิมสูงข้ึน ประกอบกับ
ความตองการของประเทศอินเดียลดลง สวนในป 2547 คาดวาตลาดน้ํามันปาลมดิบจะกลับสูภาวะปกติเชนในป 2544 ถึง 
2545 ที่ผานมา 
 สําหรับการจําหนายน้ํามันปาลมดิบในตางประเทศนั้น บริษัทคาดวาจะสามารถสงออกไปจําหนาย
ยังประเทศคูคาหลักตางๆ ไดแก ประเทศอินเดีย และประเทศมาเลเซีย มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีระบบการบริหารจัด
การดานการผลิตที่ดีทําใหมีตนทุนที่สามารถแขงขันกับผูผลิตและสงออกรายใหญจากมาเลเซีย และอินโดนีเซียได 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 การผลิต 
 ปจจุบันบริษัทมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 2 โรงงาน ตั้งอยูที่จังหวัดกระบี่ คือโรงงานสยาม กําลังการ
ผลิต 30 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง และโรงงานไทยอุตสาหกรรม กําลังการผลิต 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง รวมมีกําลัง
การผลิตนํ้ามันปาลมดิบเทากับ 90 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง และที่โรงงานไทยอุตสาหกรรมนั้นมีการสกัดน้ํามันเมล็ดใน
ปาลมดิบกําลังการผลิต 5 ตันเมล็ดในปาลมตอชั่วโมง 
  ดานเทคโนโลยีการผลิต อุตสาหกรรมการสกัดนํ้ามันปาลมดิบท่ัวโลกก็ไดมีการพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ขบวนการผลิตอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย สําหรับบริษัทเองก็ไดนําสวนของเทคโนโลยีการผลิต
ที่ไดพัฒนาจนเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรมแลวมาพิจารณาในการลงทุน  
  สําหรับนโยบายการผลิต ปจจุบันบริษัทมุงเนนในการใชกําลังการผลิตอยางเต็มที่โดยการใหความสําคัญ
ในการจัดหาวัตถุดิบผลปาลมสดท่ีมีคุณภาพเพ่ือปอนเขาสูโรงงานอยางตอเน่ือง ซึ่งจะทําใหบริษัทมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง
จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) 
 
โรงงานสยาม 
ต้ังอยูท่ีอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ เปนโรงงานท่ีสกัดนํ้ามันปาลมดิบเพียงอยางเดียว โดยเมล็ดในที่ไดหลังจากการบีบผล
ปาลมสดจะถูกสงไปท่ีโรงงานไทยอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ หรือจําหนายเมื่อมีปริมาณมากเกินความ
สามารถในการจดัเก็บ ปจจุบันโรงงานสยามมีกําลังการผลิตเต็มที่ 30 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง โรงงานแหงนี้จะผลิตน้ํามัน
ปาลมดิบจากผลปาลมท่ีรับซ้ือมาจากบุคคลภายนอกเทาน้ันเน่ืองจากโรงงานแหงน้ีอยูไกลจากสวนปาลมของบริษัท 

 ป 2543 ป 2544 ป 2545 งวด 6 เดือน ป 2546 
กําลังการผลิต (ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง) 30 30 30 30 
กําลังการผลิต* (ตันผลปาลมสดตอป) 151,320 151,320 151,320 75,660 
ปริมาณผลปาลมที่เขาสูกระบวนการผลิต (ตัน) 162,764 153,282 124,193 92,866 
อัตราการใชกําลังการผลติ** (รอยละ) 107.56  101.30  82.07  122.74  
น้ํามันปาลมดิบที่ผลิตได (ตัน) 28,194 26,509 20,779 14,982 
เมล็ดในปาลมที่ผลิตได (ตัน) 9,144 8,627 7,216 5,093 

*คิดจาก จํานวนวันดําเนินการเฉลี่ยที่ 26 วันตอเดือน และปริมาณผลปาลมที่เขาสูกระบวนการผลิตไดเต็มที่ 600 ตันตอวัน (20 ชั่วโมงการทํางาน หรือ 3 
ชวงการทํางานตอวัน) โดยแบงเปนชวงเดือนที่มีการใชกําลังการผลิตตามจํานวนผลผลิตของปาลมสดในชวงปดังนี้ 

การใชกําลังการผลิต จํานวนเดือน กําลังการผลิต (ตัน) 
1) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 110 ในชวงที่ผลผลิตสูงสุดของป  2 34,320 
2) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 100 ในชวงท่ีผลผลิตสงู 4 62,400 
3) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 75 ในชวงท่ีผลผลิตตํ่า 3 35,100 
4) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 50 ในชวงที่ผลผลิตต่ํามาก 2.5 19,500 
5) ไมมีการใชกําลังการผลิตในชวงที่มีการปดโรงงานซอมบํารุง 0.5 - 

รวม  151,320 
** อัตราการใชกําลังการผลิตที่เกินกวารอยละ 100 เนื่องจากในแตละป จะมีเพียง 2 ชวงเวลาที่ผลปาลมออกสูตลาดเปนจํานวนมาก คือ ระหวาง มีนาคม-
เมษายน และ ระหวางกันยายน-ตุลาคม ซึ่งโรงงานของบริษัทจะดําเนินการผลิต 24 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 3 กะ อยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาว สวนในชวง
นอกฤดูกาลนั้นบริษัทจะเดินเครื่องการผลิตเพียง 2 กะ นอกจากนี้ บริษัทจะทําการซอมบํารุงเครื่องจักรประจําปในชวงเดือนธันวาคม หรือเดือนมกราคม ซ่ึง
ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  
 
ในป 2545 ผลผลิตปาลมโดยรวมของประเทศตกต่ําจากสภาวะดินฟาอากาศทําให ปริมาณผลปาลมสดเขาสูกระบวนการ
ผลิตของโรงงานสยามลดลง 
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โรงงานไทยอุตสาหกรรม  
ตั้งอยูที่อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เปนโรงงานท่ีมีกําลังการผลิตนํ้ามันปาลมดิบ 60 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง และ
กําลังการผลิตนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ 5 ตันเมล็ดในปาลมตอชั่วโมง และยังคงมีสิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน 

 ป 2543 ป 2544 ป 2545 งวด 6 เดือน ป 2546 
กําลังการผลิต (ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง) 30 60 60 60 
กําลังการผลิต* (ตันผลปาลมสดตอป) 151,320 302,640 302,640 151,320 
ปริมาณผลปาลมที่เขาสูกระบวนการผลิต (ตัน) 175,186 305,245 303,240 198,690 
อัตราการใชกําลังการผลติ** (รอยละ) 115.77 100.86 100.20 131.30 
น้ํามันปาลมดิบที่ผลิตได (ตัน) 33,084 58,383 55,859 35,032 
เมล็ดในปาลมที่ผลิตได (ตัน) 10,319 17,431 17,297 11,285 
น้ํามันเมล็ดในปาลมดิบที่ผลิตได (ตัน) 6,776 11,335 10,951 5,726 

*คิดจาก จํานวนวันดําเนินการเฉลี่ยที่ 26 วันตอเดือน และปริมาณผลปาลมที่เขาสูกระบวนการผลิตไดเต็มที่ 1,200 ตันตอวัน (20 ชั่วโมงการทํางาน หรือ 3 
ชวงการทํางานตอวัน) โดยแบงเปนชวงเดือนที่มีการใชกําลังการผลิตตามจํานวนผลผลิตของปาลมสดในชวงปดังนี้ 

การใชกําลังการผลิต จํานวนเดือน กําลังการผลิต (ตัน) 
1) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 110 ในชวงที่ผลผลิตสูงสุดของป  2 68,640 
2) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 100 ในชวงท่ีผลผลิตสงู 4 124,800 
3) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 75 ในชวงท่ีผลผลิตตํ่า 3 70,200 
4) ใชกําลังการผลิตที่รอยละ 50 ในชวงที่ผลผลิตต่ํามาก 2.5 39,000 
5) ไมมีการใชกําลังการผลิตในชวงที่มีการปดโรงงานซอมบํารุง 0.5 - 

รวม  302,640 
** อัตราการใชกําลังการผลิตที่เกินกวารอยละ 100 เนื่องจากในแตละป จะมีเพียง 2 ชวงเวลาที่ผลปาลมออกสูตลาดเปนจํานวนมาก คือ ระหวาง มีนาคม-
เมษายน และ ระหวางกันยายน-ตุลาคม ซึ่งโรงงานของบริษัทจะดําเนินการผลิต 24 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 3 กะ อยางตอเนื่องในชวงเวลาดังกลาว สวนในชวง
นอกฤดูกาลนั้นบริษัทจะเดินเครื่องการผลิตเพียง 2 กะ นอกจากนี้ บริษัทจะทําการซอมบํารุงเครื่องจักรประจําปในชวงเดือนธันวาคม หรือเดือนมกราคม ซ่ึง
ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห  
 

ในระหวางป 2542 ถึงป 2544 บริษัทไดขยายกําลังการผลิตจากกําลังการผลิต 30 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมงเปน 60 ตันผล
ปาลมสดตอชั่วโมง และเมล็ดในปาลมจาก 2.5 ตันตอชั่วโมงเปน 5 ตันตอชั่วโมง ซึ่งแลวเสร็จในป 2544 โดยใชเงินลงทุน
ประมาณ 210 ลานบาท 
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3.3.2  การจัดหาวัตถุดิบ 

 

 วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือ ผลปาลมสด คิดเปนรอยละ 72.03 ของตนทุนขายที่ใชในการผลิต
และสามารถจัดหาไดทั้งหมดในประเทศ ในป 2545 บริษัทซ้ือผลปาลมสดจากบุคคลภายนอกประมาณรอยละ 77.33 ของ
ปริมาณวัตถุดิบผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด สวนท่ีเหลือน้ัน ไดมาจากสวนปาลมของบริษัทเอง บริษัทคาดวาใน
อนาคตสัดสวนของผลปาลมสดท่ีบริษัทซ้ือจากบุคคลภายนอกจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทไดมีการกอสรางโรงงานสกัดนํ้า
มันปาลมดิบแหงใหมที่อําเภอลําทับ ท่ีมีกําลังการผลิต 45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง 
 
สัดสวนของผลปาลมสด 
แหลงทีม่าของผลปาลมสด 2543 2544 2545 งวด 6 เดือน 2546 

 ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ ตัน รอยละ 
ซื้อจากบุคคลภายนอก  250,836 73.54 338,754 72.69 330,968 77.33 216,636 73.95 
จากสวนของบริษัท 90,250 26.46 127,285 27.31 97,042 22.67 76,317 26.05 
รวม 341,086 100.00 466,039 100.00 428,010 100.00 292,953 100.00 

 
(ก) วัตถุดิบผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก 

 บริษัทจัดหาผลปาลมสดจากบุคคลภายนอก โดยจายเปนเงินสดใหแกเกษตรกร และลานเท (คน
กลางท่ีรวบรวมผลปาลมจากเกษตรกร) โดยราคาซื้อขายจะเปนราคาตลาดซึ่งประกาศหนาโรงงานของบริษัท อยางไรก็ดี
บริษัทมีการพิจารณาเร่ืองคุณภาพประกอบการรับซ้ือดวย ปริมาณผลปาลมสดท่ีบริษัทซ้ือจากบุคคลภายนอกจะข้ึนอยูกับ
สภาพการแขงขันของการซ้ือผลปาลมสดระหวางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ ในป 2545 บริษัทซ้ือผลปาลมสดจากบุคคล
ภายนอกเปนจํานวน 330,968 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 77.33 ของปริมาณผลปาลมสดที่ใชในการผลิตทั้งหมด ปจจุบัน
บริษัทมีคูคาผลปาลมสดเปนจํานวนประมาณ 700 ราย และบริษัทไมมีการรับซ้ือจากผูคารายใดเกินกวารอยละ 10 ของตน
ทุนผลปาลมสดท่ีรับซ้ือท้ังหมด 

 
 (ข) วัตถุดิบผลปาลมสดจากสวนของบริษัท 

 ป 2545 บริษัทใชผลปาลมสดจากสวนของบริษัทเองเปนจํานวน 97,042 ตัน ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ปาลมรวม 37,471 ไร โดยมีพื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได 34,194 ไร ดังน้ี 
 
ปริมาณผลปาลมจากสวนของบริษัท 

ป ผลผลิต (ตัน) พ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต (ไร)  ผลผลิตตอไร (ตัน) 
2543 90,250 32,709 2.76 
2544 127,285 34,127 3.73 
2545 97,042 33,188 2.92 

งวด 6 เดือน ป 2546 76,317* 34,194 2.23* 
* เปนผลผลิตสําหรับงวดครึ่งป 
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พ้ืนทีป่ลูกปาลมโดยประมาณของบริษัท 
 2543 2544 2545 งวด 6 เดือน 2546 

 ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 
พื้นที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได* 32,709   87.60  34,127   90.32  33,188   87.83  34,194 91.26 
พื้นที่ที่ยังไมสามารถเก็บเกี่ยวได** 4,631   12.40  3,659   9.68  4,598   12.17  3,277 8.74 
รวม 37,340   100.00  37,786   100.00  37,786   100.00  37,471 100.00 

* หมายถึงพื้นที่ที่มีการปลูกตนปาลมซึ่งมีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป 
** หมายถึงพื้นที่ที่มีการปลูกตนปาลมซึ่งมีอายุไมถึง 3 ป 
 
 โดยปกต ิตนปาลมน้ํามันเริ่มใหผลผลิตเมื่อมีอายุประมาณ 3 ป และใหผลผลิตเต็มที่ตั้งแตอายุ 6 ป
ขึ้นไป โดยมีระยะเวลาการใหผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปนับจากเร่ิมปลูก ปจจุบัน บริษัทมีพื้นที่ปลูกปาลมที่มีอายุตั้ง
แต 1-3 ปประมาณรอยละ 9 ของพื้นที่ปลูกปาลมทั้งหมด 
 
 บริษัทมีนโยบายการปลูกทดแทนตนปาลมเกาประมาณรอยละ 4 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดแตละป 
โดยปกติตนปาลมเมื่ออายุครบ 25 ปโดยประมาณ จะมีความยากตอการเก็บเกี่ยวเนื่องจากความสูงของตนปาลม ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองลมทิ้งและปลูกใหมทดแทน ประโยชนที่ไดจากการปลูกทดแทน ทําใหบริษัทสามารถเปลี่ยนพันธุปาลมที่ดี
ข้ึนปลูกทดแทนตนปาลมเกา ทําใหอายุตนปาลมภายในสวนมีความสมดุลมากขึ้น เปนผลทําใหบริษัทไดรับผลปาลมสด
คอนขางสมํ่าเสมอในแตละป เวนแตจะไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ไมสามารถควบคุมได 
 

3.3.3  สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
ผลปาลมสดท่ีจัดวาเปนวัตถุดิบหลักท่ีผานมาน้ันไมเคยประสบปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบอยางรุน

แรงอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคและแมลงปาลมน้ํามัน ตนปาลมมีปญหาเรื่องโรคและแมลงนอยมากเมื่อเทียบกับพืช
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณของวัตถุดิบผลปาลมสดที่ใชในการผลิตไดแก ฤดูกาล และอายุตนปาลม ผล
ปาลมสดจะออกสูตลาดมากนอยแตกตางกันในแตละปและในแตละเดือน ผลปาลมสดมักออกสูตลาดเปนจํานวนมาก 
ระหวาง มีนาคม-เมษายน และ ระหวางกันยายน-ตุลาคม ในชวงธันวาคม-มกราคม ผลปาลมสดมักออกสูตลาดนอยลง 
 ตั้งแตป 2528 รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันโดยครอบคลุมตั้งแตระดับเกษตรกร 
โรงงานสกัด และโรงกล่ัน แตผลผลิตตอไรต่ํามีผลทําใหตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมโดยเฉลี่ยของประเทศไทยสูงกวาของ
ประเทศมาเลเซียซ่ึงเปนประเทศผูนําดานอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก 

• พันธุปาลมสวนใหญที่เกษตรกรปลูกเปนพันธุปาลมที่ใหผลผลิตต่ํา 
• สวนปาลมของไทยสวนมากมีขนาดเล็ก เกษตรกรผูปลูกปาลมขาดความรูความเขาใจในการบํารุง
รักษา สวนใหญเปนการปลูกตามธรรมชาต ิ การใชปุยอยูในอัตราต่ํา ขาดเงินทุนและเทคโนโลยีใน
การเพาะปลูกท่ีเพียงพอ จึงทําใหผลผลิตตอไร และอัตราการสกัดนํ้ามันดิบตํ่า  

 ปจจุบันผลปาลมสดที่ใชในการผลิตของบริษัทมาจาก 2 สวน คือ ผลปาลมสดจากสวนบริษัท และผล
ปาลมสดจากบุคคลภายนอก โดยที่ผลปาลมสดจากสวนบริษัทนั้นจะใหผลผลิตดีกวา และตนทุนตํ่ากวาผลปาลมสดท่ีรับซ้ือ
จากบุคคลภายนอก และสามารถกลาวไดวาผลผลิตผลปาลมสดจากสวนของบริษัทมีคุณภาพและตนทุนท่ีใกลเคียงกับ
ประเทศมาเลเซียซ่ึงเปนประเทศผูนําดานอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบจนกระท่ังไมสามารถดําเนินการผลิตไดและสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทไดมีสวน
รวมในการพัฒนาพันธุปาลมน้ํามันพันธุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจําหนายใหแกเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตผลปาลมสดตอไร และอัตราการใหน้ํามันจากทะลายสูงขึ้น พรอมทั้งใหความรูดานเทคโนโลยี และการจัดการสวน
ปาลมที่เหมาะสมใหแกเกษตรกรอีกดวย 



 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 
หนาท่ี 30 

 

 

3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
กระบวนการสกัดนํ้ามันปาลมดิบ และนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบกอใหเกิดฝุนและควันซ่ึงเกิดจากการ

สันดาปของกระบวนการผลิตตามปกติ สวนวัตถุดิบเหลือใชจากกระบวนการผลิต เชน ทะลายปาลม เสนใยปาลม และกะลา 
เปนตน จะถูกนําไปใชประโยชนทางใดทางหนึ่ง ดังน้ี 

• ทะลายปาลมเปลาใชคลุมดินในสวนปาลมเพ่ือปองกันการชะลางของผิวดินและเพ่ือเปนปุยสําหรับ
ตนปาลม 

• เสนใยปาลมและกะลาของเมล็ดในปาลมถูกนํามาใชเปนเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํา เพ่ือนําไอนํ้าไปปน
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึงรอยละ 96 ของความตองการใชไฟฟาทั้ง
หมดของโรงงาน 

• น้ําทิ้งจากโรงงานซึ่งมีสวนประกอบสวนใหญคือสารอินทรียที่มีธาตุอาหารที่จําเปน หลังจากผาน
การบําบัดแลวสามารถนําไปใชในสวนปาลมได 

 
การลงทุนเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมาดังน้ี  

ป รายการ โรงงาน จํานวนเงิน (ลานบาท) 
2543 • เปลี่ยนหมอไอน้ํา (Boiler) ใหมเพื่อลดฝุนที่เกิดจากหมอไอน้ํา ไทยอุตสาหกรรม 27.0 
2544 • สรางบอบําบัดนํ้าท้ิงใหม ไทยอุตสาหกรรม 5.5 

 • จัดซื้อเครื่องมือเพื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรียใชในการบําบัดน้ําทิ้ง สยาม 0.2 
 • จัดทําระบบชลประทานจากบอบําบัดน้ําทิ้งของโรงงานไปยังสวน

ปาลม 
ไทยอุตสาหกรรม 5.0 

 รวม  10.7 
2545 • ติดตั้งเครื่องดักฝุน ณ โรงงานสกัดนํ้ามันเมล็ดในปาลมดิบ ไทยอุตสาหกรรม 1.5 

 • ติดตั้งเครื่องแยกตะกอน (Decanter) เพ่ือลดปริมาณนํ้าท้ิงท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต 

สยาม 1.0 

 รวม  2.5 
 

 ปจจุบันการดําเนินการผลิตของบริษัทอยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมโรงงาน โดยในระยะ 3 ปที่ผาน
มา บริษัทไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทไดดําเนินการตามท่ีอุตสาห
กรรมจังหวัดใหแกไขปรับปรุงบอกักเก็บน้ําทิ้ง กล่ินและฝุนละอองจากควันหมอไอนํ้าของโรงงานสยาม โดยบริษัทไดดําเนิน
การขุดลอกตะกอนบอกักเก็บนํ้าท้ิง(บอหมัก) แลวเสร็จ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 รวมทั้งไดเพิ่มการใชน้ํายาดับกลิ่นไม
โครไนซ ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2546 รวมทัง้ไดใหผูผลิตหมอไอนํ้าท่ีมคีวามเชีย่วชาญเพ่ือออกแบบระบบปอนเชือ้เพลิง
อัตโนมัติ (Automatic Fuel Feed System) และไดกําหนดติดต้ังระบบใหเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 คิดเปนคา
ใชจายประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 1.5 ลานบาท รวมคาภาษีและคาติดตั้ง) 
 
 
 


