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  ส านักงานใหญ่ :                                            
259  ถ.ศุภสารรังสรรค์  ต.หาดใหญ่       

อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา                                       
Tel : 074-342840  Fax : 074-342844 

ที่ตั้งโรงงาน :                            
168 หมู่ 2  ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่  ต.พรุเตยีว                 

อ.เขาพนม  จ.กระบี่                                    
Tel. 075-613-500-2   Fax. 075-613-505 
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บริษทั นามหงส์น า้มันปาล์ม จ ากดั  
ก่อตั้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน โดยนาย สมหวงั หงส์ศิลาทอง 

พร้อมคณะ เพือ่ด าเนินธุรกจิโรงงานสกดัน า้มันปาล์ม  
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บริษัท นามหงส์น า้มันปาล์ม จ ากดั  
ด าเนินธุรกจิในฐานะเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายน า้มันปาล์มดบิและเมลด็ในปาล์มอบแห้ง 

เพือ่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆมากมาย  
รวมทั้งยงัมผีลติภัณฑ์พลอยได้อืน่ๆ อาทิ ขีเ้ค้ก เส้นใย กะลา ทะลายปาล์มเปล่า  

ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ย และเช้ือเพลงิ 

น า้มนัปาล์มดบิ เมลด็ในปาล์มอบแห้ง เส้นใยปาล์ม 

ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม 



โครงสร้างองค์กร 

5 



6 

ผลติสินค้าคุณภาพ 
เพือ่ 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
และ 

มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
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บริษทัฯ ด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบั                                              
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม                                  

และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ                       
อย่างคุ้มค่า ไร้สารพษิ ปลอดภยัต่อทุกชีวติ                                             

และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขยีว  
ระดบั ๒  

หนังสือรับรองมาตรฐานวธีิการทีด่ใีนการผลติ 
(ออกโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

ระดบั 
“ดมีาก” 
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รางวลัด้านการผลติ 
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รางวลัปรับปรุงประสิทธิภาพดเีด่น 
หัวข้อ “Oil loss in Wastewater” 
โดยสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 

รางวลัด้านการผลติ 
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สภาพแวดล้อมภายนอกส านักงาน 

สวนหย่อมรอบๆส านักงาน 



13 

สภาพแวดล้อมภายนอกส านักงาน 

ลานน า้พุหิน หน้าห้องประชุม๑ 

สวนหย่อมด้านข้าง
ห้องผู้บริหาร 

ส านักงาน ๒ 
(ผู้บริหาร) 

สวนหย่อมด้านข้างห้องประชุม 
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สภาพแวดล้อมภายในส านักงาน 

พืน้ที่ท างาน                        
แผนกบัญชีและการเงิน 

พืน้ทีท่ างาน                          
แผนกทรัพยากรมนุษย์ 
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ห้องประชุมของบริษัทฯ 

ห้องประชุม ๒ 

ห้องประชุม ๑ 

บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ๑ 
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สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน 

บริเวณ FFB 

ห้องท างานวศิวกรรมฯ 

พืน้ที ่ 
Workshop 

พืน้ที ่Tippler/Transfer  

พืน้ทีหั่วจ่ายน า้มนัฯ 
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สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน 

อาคารผลติ 

พืน้ที ่OIL ROOM 
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ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
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ห้องคลงัวสัดุ (ฝ่ายโรงงาน) 
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จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถใหก้บับุคลากร 
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   จดัอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานเก่ียวกบัวิธีการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ , 
วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
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ประเทศมาเลเซีย 

บริษทั ล า่สูงฯ (มหาชน)  บจก.ศรีเจริญฯ 

UPOIC บริษทั วจิิตรภัณฑ์ 

ประเทศญีปุ่่น 
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   บา้นพกัพนกังาน 
   รางวลั 5ส. (กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต)  
   การจดังานเล้ียงคร่ึงปี , ส้ินปี  
   ตรวจสุขภาพประจ าปี 
   การแข่งขนัฟุตบอลภายในองคก์ร 
   เส้ือท างาน , อุปกรณ์เซฟต้ีส่วนบุคคล 
   โอที  
    เบ้ียขยนั 
    กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
    ทุนบุตรพนกังาน 
     ประกนัสงัคม 
     อ่ืนๆตามกฎหมายก าหนด 

สนามเดก็เล่น บริเวณบ้านพกัพนักงาน
ของบริษทัฯ 
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การแข่งขนัฟุตบอล เพือ่เช่ือมความสัมพนัธ์ของพนักงาน
ระหว่างแผนก/หน่วยงาน 

การจัดงานเลีย้งประจ าปี  

กจิกรรม                    
จบัของรางวลัใน
งานเลีย้งประจ าปี
ของบริษทัฯ 
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การตรวจสุขภาพประจ าปีให้กบัพนักงาน 
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การสนับสนุนการศึกษา 
การคนืประโยชน์ให้สังคม 

 มอบส่ือการเรียนรู้ (เคร่ืองเล่นซีดี/วีดีโอ, 
โทรทศัน์, ชั้นวางของ ,โตะ๊) ใหก้บั                        
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบลพรุเตียว 

 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน                          
โรงเรียนโคกกลาง (ต.พรุเตียว อ.เขาพนม) ,                         
โรงเรียนพรุเตียว (ต.พรุเตียว อ.เขาพนม)                   
เป็นประจ าทุกปี   ทุนละ 500 บาท                    
จ  านวน 40 ทุน (โรงเรียนละ 20 ทุน) 

 มอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหก้บั                  
โรงเรียนบา้นเขาพนม 
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การสนับสนุนการศึกษา 

 มอบเงนิสนับสนุนซ้ือ                          
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหก้บั                          
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒                   
อ.เขาพนม จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

 บริจาคเงนิ                                              
จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท                    
สร้างโรงอาหาร ของ                                  
โรงเรียนหว้ยน ้าแกว้                                        
อ.เขาพนม 
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การสนับสนุนการศึกษา 

   บริจาคเงินสนบัสนุนสร้าง
ห้องประชุมของโรงเรียน 
วดัพรุเตยีว จ านวนเงิน                        
๕๕๐,๐๐๐ บาท 
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การสนับสนุนการศึกษา 

 มอบเคร่ืองเล่นต่างๆ                                
ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็                             
ต าบลพรุเตียว 

 มอบเงนิสนับสนุน                          
“โครงการผกัสวนครัวร้ัวกินได”้       
ของโรงเรียนโคกกลาง          
จ านวนเงิน ๔๕,๙๐๕ บาท 
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การสนับสนุนการศึกษา 

 บริจาคเงนิสมทบกองทุน                              
เพื่อการศึกษาโรงเรียนบา้นโคกกลาง 

จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 บริจาคเงนิ                                

ติดตั้งฝ้าเพดาน                  
โรงเรียนบา้นบางเหรียง                     
อ.เขาพนม                                         
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
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การสนับสนุนการศึกษา 

 มอบเงินซ่อมแซมอาคารเรียน
ของโรงเรียนพนมเบญจา                        
อ.เขาพนม 

 สนบัสนุนงบสร้างอาคารเรียน 
โรงเรียนบา้นโคกกลาง 

จ านวนเงิน ๖๒๕,๐๘๕ บาท 
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การสนับสนุนการกฬีา 

 บริจาคคลูเลอร์ใส่น า้ดืม่ส าหรับการ
แข่งขนักีฬาของนกัเรียนโรงเรียน
บา้นโคกกลาง  

 บริจาคเงินสนบัสนุน                   
การแข่งขนักฬีาเปตอง 
“บา้นโคกกลางโอเพน่” 

 บริจาคเงินสนบัสนุน                   
การแข่งขนักฬีาของชุมชน
ใกล้เคยีง                                      
(อา้งอิง : หนงัสือขอสนบัสนุนดา้นกีฬา) 
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การสนับสนุนการกศุล 

 บริจาคเงนิสนบัสนุนงานเดินวิง่
เพื่อสุขภาพและการกศุล                              
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

 บริจาคเงินสนบัสนุนงาน
ประเพณีลอยกระทง และ
งานประเพณี วฒันธรรม
อ่ืนๆในชุมชนใกลเ้คียง
(อา้งอิง : หนงัสือขอสนบัสนุนดา้นกีฬา) 
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การสนับสนุนการกศุล 

  บริจาคเงินสร้างถนนภายในวดัพรุเตยีว                         
จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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การช่วยเหลอืสังคม : 
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลอืสังคม 
 บริจาคส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วมและช่วยท าความสะอาดท่ีพกั
อาศยั ณ บา้นหนา้เขาและพื้นท่ีใกลเ้คียง อ.เขาพนม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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บริจาคส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วมในพื้นท่ี 
อ.เขาพนม จ.กระบ่ี และจงัหวดัใกลเ้คียง  ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
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บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมฯ 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

อธิบดอุีตสาหกรรมและกลุ่มคลสัเตอร์ 

โรงเรียนพรุเตียว 
วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง 

การเปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าเยีย่มชมโรงงาน 
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รางวลัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ ออกโดยศนูยอ์  านวยการพลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติดจงัหวดักระบ่ี ,  กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน , ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยติุธรรม  


