บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 นโยบายการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์”) เริ่มก่อตั้งโดย
ครอบครัวชวนะนันท์ และจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยเริ่มต้นจากความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างยั่งยืน จากความต้องการพื้นฐานในการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม อีกทั้งการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี และ
แนวโน้มในการเจริญเติบโตของการใช้น้ามันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทน บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสการ
เจริญเติบโตอย่างมีศักยภาพของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของทางภาคใต้ นั่นคือ ต้นปาล์มน้ามัน นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังถือ
หุ้นในบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (“VPP” หรือ “บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม”) บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด (“VGE”
หรือ “บจ. วีจี เอ็นเนอร์ยี”) และบริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (“VBL” หรือ “บจ. วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์”) ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว โดย VPP เป็นผู้ดาเนินธุรกิจการปลูกสวนปาล์มน้ามัน VGE เป็นผู้ดาเนิน
ธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ และ VBL เป็นดาเนินธุรกิจ ขนส่ง
น้ามันปาล์มดิบ ปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม น้าเสียที่บาบัดแล้วและอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
 ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสามารถจาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
1. น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
2. เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel)
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น กะลาปาล์ม (Palm Shell) ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Fresh
Fruit Brunch) ขี้สลัดจ์ (Decanter Cake) ใยปาล์ม (Fiber)
 ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี)
บริษัท ฯ ตั้งเป้าหมายที่ จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกสายงาน เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่า
ทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก การพัฒนาบุคลากร จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน ทั้งด้านความรู้ใน
การปฏิบัติงาน ความรู้ทั่วไป และทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีทักษะในด้านต่างๆ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงาน โดยระบบดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดเลือก
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่ตรงกับลักษณะงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางานที่ตน
ถนัด มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่ดีที่สุด
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บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะสร้ า งความมั่ น คงทางวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้
ความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการจุดรับซื้อปาล์มสด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการจุดรับซื้อ
ปาล์มสด และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นาข้อมูลต่างๆ
ของลูกค้ามาใช้ในการวิเคราะห์ที่มา คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้เกิด ความ
ต่อเนื่องในการซื้ อขายวัต ถุดิ บ นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังมี แผนที่จ ะขยายฐานลู กค้า ในกลุ่ม เกษตรกรรายย่อ ย โดยท าให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถนาผลผลิตมาขายให้กับบริษัทฯได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ ได้รับผล
ปาล์มทะลายที่สดและมีคุณภาพดีขึ้น
บริษัท ฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตให้สูงที่สุด (Maximum Efficiency and
Effectiveness) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางในการบริหารจัดการต่างๆ เช่น การลดอัตราเสียของเครื่องจักร ด้วยการดูแลและ
ซ่อมบารุงที่เหมาะสมตามตารางเวลาการซ่อมบารุง เพื่อเป็นการใช้เครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพและลดอัตราการหยุด
ผลิ ตของเครื่อ งจั กร ทั้ งยั งมุ่ งเน้น การเพิ่ม ชั่ ว โมงการผลิ ตให้สูงสุ ด และใช้ก ารควบคุ มการผลิ ตแบบอัต โนมัติ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยที่สุดด้วย นอกจากนี้ แม้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะ
เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ แต่บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ต ามเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ดีกว่ามาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปลูกปาล์มให้แก่เกษตรกรรายย่อยและเสริมสร้าง
นโยบายการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบ
บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายที่จะควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่าที่สุด (Control Cost) โดยการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
(Operating Cost) ให้ต่าที่สุด ทั้งยังมีการวางแผนจัดการการใช้บุ คลากร และการเดินเครื่องจักรให้กระบวนการผลิตเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การลดค่าซ่อมแซมบารุงรักษา (Maintenance Cost) และค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นให้ต่า
ที่สุด โดยการดูแลและซ่อมบารุงอย่างต่อเนื่อง และการจัดวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในเครื่องจักรมาดูแลอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเป็นประจา เพื่อให้รักษาประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง และป้องกันความเสียหาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงานระดับปฏิบัติ งาน เพื่อความถูกต้อง
ของข้ อ มู ล สะดวก รวดเร็ ว ในการวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดนโยบายต่ า งๆได้ อ ย่ า งทั น ต่ อ สถานการณ์ รวมถึ ง เป็ น การ
เตรียมพร้อมสาหรับการเติบโตของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรเอง ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ ลูกค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้นและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางด้านนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ผลกระทบของของเสี ยเหล่ านั้นกับ สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ได้ มากที่สุด รวมไปถึง การให้ บริการต่อชุม ชนและการท า
สาธารณะประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการให้ความรู้ต่อชุมชน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ มีนโยบายที่ จะตั้งงบประมาณ
บางส่วนเพื่อใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชนที่ใกล้เคียงกับโรงงาน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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เป้าหมายระยะกลาง (2 -3 ปี)
ในระยะกลาง บริษัทฯ มีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โดยการนาเอาของเหลือใช้จากโรงสกัดน้ามัน
ปาล์มดิบมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีแผนการลงทุนในการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกและการ
จัดการระบบขนส่งที่ดีขึ้นเพื่อเอื้ออานวยต่อธุรกิจน้ามันปาล์มดิบของกลุ่มบริษัทฯ
เป้าหมายระยะยาว (3 ปีขึ้นไป)
ในระยะยาว บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ รวมทั้งมองหาโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มและอุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรืออุตสาหกรรมที่มีโอกาส
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ
1.2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการที่สาคัญ
วันที่ 30 มกราคม 2530 บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท
ย่อยของ บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้
ในลักษณะพื้นที่สัมปทาน ในพื้นที่ป่ารับร่อและป่าสลุย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณ ตาบลหงษ์เจริญ อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันภายในเนื้อที่ 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา จากนั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม จากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันอีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา ทาให้กลุ่มบริษัทฯ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานในการปลูก
สวนปาล์มน้ามันทั้งหมด 29,170 ไร่ 50 ตารางวา โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปลูกสวนปาล์มในพื้นที่สัมปทานทั้งหมด
22,789 ไร่
ทั้งนี้ เพื่อรองรับปาล์มสดจากสวนปาล์มของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลปาล์ม บริษัทฯ จึงได้ขยายกิจการไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตน้ามันปาล์ม ดิบ โดยได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ ในปี 2530 ในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเปิดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2534 โดยมีกาลัง
การผลิตเริ่มต้น 20 ตันปาล์มทะลายต่อชั่วโมง และเมื่อโครงการดังกล่าวประสบความสาเร็จด้วยดี ประกอบกับปริมาณผล
ปาล์มทะลาย ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันสืบเนื่องมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกาลังการผลิตเป็น 60 ตันผล
ปาล์มทะลายต่อชั่วโมง โดยเริ่มดาเนินการก่อสร้างส่วนขยายดังกล่าวในปี 2542 และเปิดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี
2545 และเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในการรับซื้อวัตถุดิบ จากชาวสวนปาล์มที่อยู่ทางตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด
ชุมพร คณะผู้บริหารจึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบแห่งใหม่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
โรงงานเดิมของบริษัทฯ ราว 40 กิโลเมตร ในนาม บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม โดยเริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี 2548 และ
เปิดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2551 โดยมีกาลังการผลิต 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง และเมื่อพลังงานทดแทน
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนจากต่างประเทศในการใช้พลังงาน
ทดแทน ทาให้เกิดการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ทางบริษัทฯ ตัดสินใจ
ขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีกครั้ง ที่โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทาให้กาลังการผลิตรวมของ
บริษัทฯ เป็น 120 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง โดยเริ่มดาเนินการก่อสร้างส่วนขยายดังกล่าวในปี 2550 และเริ่มเปิด
ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2554 เพื่อรองรับโอกาสการเจริญเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้
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บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด (บจ. วีจี เอ็นเนอร์ยี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน
ทดแทน จากการนาของเสียและสิ่งเหลือจากกระบวนการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ อันได้แก่ น้าเสียและขี้สลัดจ์มาใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (Biogas Power Plant) ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน รวมทั้ง ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน บจ. วีจี เอ็นเนอร์ยี มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพอยู่ 2 แห่ง ในอาเภอเมืองและอาเภอท่าแซะ โดยมีกาลังการผลิต
ติดตั้งจานวน 2.8 เมกะวัตต์และ 5.6 เมกะวัตต์ ตามลาดับ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer: VSPP) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับธุรกิจประเภท
1.12 กิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ และประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐานในกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งของบริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายสาคัญที่ควรได้รับการ
ดูแลและบริหารจัดการอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมต้นทุนค่าขนส่ง และสามารถขนส่งได้อย่างเพียงพอ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (บจ. วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ ) เพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่งน้ามันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย และน้าเสียที่บาบัดแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการในส่วนของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ที่มีกาลังการผลิต 60 ตันผล
ปาล์มทะลายต่อชั่วโมง จาก บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านการแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการผลิตรวมทั้งการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
จึงทาให้บริษัทฯ มีกาลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง และนั่นทาให้บริษัท ฯ มีกาลังการผลิต
รวมสูงสุดในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อโรงงานปุ๋ยชีวมวล (Compost Plant) ที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสิ่งเหลือใช้
ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า และขี้สลัดจ์ พร้อมกับปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม เพื่อให้มี
โครงสร้างที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากร้อยละ 29.40 เป็นร้อยละ 100
และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บจ. วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ เป็นร้อยละ 100 โดยการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 50,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท และมีการเพิ่มทุนอีก 3 ครั้ง ในปี 2533 ปี 2537 และ ปี 2551 ตามลาดับ จนบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จานวน 200,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท และเป็นหุ้นที่ออก
และเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวนทั้งสิ้น 1,070,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน
1,070,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 800,000,000 บาท
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสาคัญที่สาคัญของบริษัทฯ
ปี
พ.ศ. 2528

-

พ.ศ. 2530

-

-

-

พ.ศ. 2533

-

-

พ.ศ. 2534

-

พ.ศ. 2537

-

-

พ.ศ. 2539

-

พ.ศ. 2542

-

พ.ศ. 2545

-

เหตุการณ์สาคัญ
ก่อตั้ง บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท
ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในนาม บริษัท วิจิตร
ภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามัน จานวน 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ในวันที่ 30 มกราคม 2530
ก่อตั้ง บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ในวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท
ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในนาม บริษัท วิจิตร
ภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันเพิ่มอีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530
บริ ษั ท วิ จิ ต รภั ณ ฑ์ ป าล์ ม ออยล์ จ ากั ด ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 สาหรับกาลังการ
ผลิตเป็น 20 ตันผลปาล์มตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
ในเดือนกุมภาพันธ์บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65
ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 15 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้
ลงทุนสร้างโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบและใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 50 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์โดย มีกาลังการผลิต
เริ่มต้น 20 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง
ในเดือนพฤศจิกายน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80
ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 15 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ใน
ขยายกาลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
ในเดือนพฤศจิกายน บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 20 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ในเดือนกรกฎาคม บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 50 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ใน เป็น
ทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในการดาเนินกิจการ
บริ ษั ท วิ จิ ต รภั ณฑ์ ป าล์ ม ออยล์ จ ากั ด ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากสานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 19 มกราคม 2542 สาหรับการเพิ่มกาลังการผลิต
เป็น 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับ โรงสกัดน้ามัน
ปาล์มดิบในส่วนต่อขยาย 40 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกาลังการ
ผลิตรวม 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง
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พ.ศ. 2548

-

พ.ศ. 2550

-

พ.ศ. 2551

-

-

-

พ.ศ. 2552

-

พ.ศ. 2553

-

-

พ.ศ. 2554

-

พ.ศ. 2555

-

พ.ศ. 2556

-

บริ ษั ท วิ จิ ต รภั ณ ฑ์ ส วนปาล์ ม จ ากั ด ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากสานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 สาหรับกาลังการผลิต 50
ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับโรงสกัดน้ามันปาล์ม
ดิบ 60 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกาลังการผลิตรวม 120 ตันปาล์มสดต่อ
ชั่วโมง
ก่อตั้ง บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท เพื่อดาเนินธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนจากการนาของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบ
ในเดือนกันยายน บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัดเพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นใหม่จานวน 120 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ใน เพื่อเตรียมการ
ขยายกาลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
บริ ษั ท วิ จิ ต รภั ณฑ์ ป าล์ ม ออยล์ จ ากั ด ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากสานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 สาหรับกาลังการผลิต 60
ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในวันที่ 18
ธันวาคม 2551
ในเดือนเมษายน บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 138 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นใหม่จานวน 137 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ในเดือนธันวาคม บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 180 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นใหม่จานวน 42 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ได้แก้ไขเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 4 มกราคม 2553 สาหรับการเพิ่มกาลังการผลิต
เป็น 60 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับ โรงสกัดน้ามัน
ปาล์มดิบ 60 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกาลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์ม
สดต่อชั่วโมง
ก่อตั้ง บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน
3 ล้านบาท เพื่อดูแลธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์จากปาล์มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในกลุ่ม
ในเดือนธันวาคมบริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิ่มทุนเป็น 470 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
ใหม่จานวน 290 ล้านบาท เพือ่ ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ซื้อหุ้นร้อยละ 70.60 ของ
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 29.40 เป็นร้อย
ละ 100 และเข้าถื อหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษั ท วิ จิตรภั ณฑ์โ ลจิสติ กส์ จากัด เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจัดการของบริษัทภายในกลุ่ม เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการบริษัทกลุ่มเดียวกัน
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พ.ศ. 2557

-

-

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557 ใช้ชื่อว่า บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทั่วไปและนาหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจานวน 870 ล้านบาท และลดมูลค่าหุ้นลง
เหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 1,070 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้น
สามัญจานวน 1,070 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยบริษัทฯ มีโรงงานจานวน 2 แห่ง กาลัง
การผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนโดยนาน้าเสียและสิ่ง
เหลือใช้จากการผลิตน้ามันปาล์มดิบมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อนาไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ดังนี้
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ
1. สวนปาล์มน้ามัน
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รับหนังสืออนุญาตให้
เข้าทาประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ในลักษณะพื้นที่สัมปทาน ในพื้นที่ ป่ารับร่อและป่าสลุย ซึ่งเป็น
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณ ตาบลหงษ์เจริญ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันภายในเนื้อที่ 19,835 ไร่
3 งาน 75 ตารางวา จากนั้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติมจากกรมป่าไม้เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันอีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา
ซึ่งทาให้บริษัทฯ มีพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานในการปลูกสวนปาล์มน้ามันทั้งหมด 29,170 ไร่ 50 ตารางวา โดยใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันทั้งหมด 22,788 ไร่ ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทฯ จะนาปาล์มสดที่ได้จากสวนปาล์มน้ามัน
ของบริษัทฯ ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
2. โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ 2 โรง กาลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อ
ชั่วโมง ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีกาลังการผลิตรวมที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดชุมพรที่เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ามันที่สาคัญของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการจุดรับซื้อปาล์มสด เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถรองรับปริมาณปาล์มสดได้มาก นอกจากนี้ กาลังการผลิตขนาดใหญ่นั้น ยังเป็นปัจจัยหลักในการสร้างโอกาสให้กับ
บริษัทฯ และทาให้บริษัทฯ สามารถมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษัทฯ เป็นโรงสกัดที่ใช้ระบบ Automation and Monitoring System ในการผลิต ซึ่ง
เทคโนโลยีดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งผลให้น้ามันปาล์มดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพดีและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ
สูญเสียน้ามันปาล์มดิบในการผลิต ทาให้อัตราการได้น้ามันจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตได้จากโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)
เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อาทิเช่น กะลาปาล์ม (Shell) ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก
การจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ และเนื่องจากคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานสากล ทาให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกน้ามันปาล์มดิบถึงร้อยละ 63.65 ของรายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด เป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP หรือผู้ผลิตปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จานวน 2 โรงในจังหวัดชุมพร รวมกาลังการผลิตทั้งสิ้น 8.4 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทุ่งคามีกาลังการ
ผลิตติดตั้ง 2.8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าท่าแซะ มีกาลังการผลิตติดตั้ง 5.6 เมกะวัตต์ ซึ่งเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว ได้จาก
ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากกระบวนการบาบัดน้าเสีย และขี้สลัดจ์ที่ได้จากการสกัดปาล์มน้ามันดิบ และส่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อขาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบแล้ว ยังเป็นการ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ การลดกลิ่นจากน้าเสีย อีกทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพยังมีส่วน
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งโครงการประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี และได้จด
ทะเบียนเป็น Clean Development Mechanism (CDM) Project ภายใต้ United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) ในเดือนตุลาคม 2554 และเมษายน 2555
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเป็นระยะเวลา 8 ปี จากปี 2554 ถึง 2562 สาหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และระยะเวลา
5 ปี จากปี 2563 ถึง 2568 สาหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ
ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษทั ฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนจด
ทะเบียน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

1,070 ล้านบาท

-

170 ล้านบาท

100.0

บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด ดาเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าที่ได้
(“VGE”)
จากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ

470 ล้านบาท

100.0

บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ ขนส่งน้ามันปาล์มดิบ ปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม น้าเสียที่
จากัด (“VBL”)
บาบัดแล้ว และอื่นๆ

3 ล้านบาท

100.0

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วิจิตรภัณฑ์
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ และผล
ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) พลอยได้จากการผลิต
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวน
ปาล์ม จากัด (“VPP”)

ดาเนินธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ามัน
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บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ
ระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
ในอัตราส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด พร้อมทั้งถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าวในอัตราส่วนร้อยละ 100 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเป็นดังต่อไปนี้
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
100%

บริษัท วิจิตรภัณฑ์
สวนปาล์ม จากัด

100%

บริษัท วีจี
เอ็นเนอร์ยี จากัด

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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100%

บริษัท วิจิตรภัณฑ์
โลจิสติกส์ จากัด

