บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 นโยบายการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์”) เริม่ ก่อตัง้ โดย
ครอบครัวชวนะนันท์ และจัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามัน
ปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยเริม่ ต้นจากความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มแี นวโน้ม
เติบโตอย่างยังยื
่ น จากความต้องการพืน้ ฐานในการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ขาขึน้ หรือขาลงก็ตาม อีกทัง้ การอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยจานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี และ
แนวโน้มในการเจริญเติบโตของการใช้น้ ามันปาล์มดิบเพื่อใช้เป็ น พลังงานทดแทน บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสการ
เจริญเติบโตอย่างมีศกั ยภาพของพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของทางภาคใต้ นันคื
่ อ ต้นปาล์มน้ ามัน นอกจากนี้แล้วบริษทั ฯ ยังถือ
หุน้ ในบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (“VPP” หรือ “บจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม”) บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด (“VGE”
หรือ “บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย”ี ) และบริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (“VBL” หรือ “บจ. วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์”) ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและชาระแล้ว โดย VPP เป็ นผูด้ าเนินธุรกิจการปลูกสวนปาล์มน้ ามัน VGE เป็ นผูด้ าเนิน
ธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนจากของเสียหรือสิง่ เหลือใช้ของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ และ VBL เป็ นดาเนินธุรกิจ ขนส่ง
น้ามันปาล์มดิบ ปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม น้าเสียทีบ่ าบัดแล้วและอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษทั ฯ
 ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสามารถจาแนกได้ 3 ประเภทดังนี้
1. น้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
2. เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel)
3. ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น กะลาปาล์ม (Palm Shell) ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Fresh
Fruit Brunch) ขีส้ ลัดจ์ (Decanter Cake) ใยปาล์ม (Fiber)
 ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิง่ เหลือใช้ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
เป้ าหมายระยะสัน้ (1 ปี )
บริษัท ฯ ตัง้ เป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกสายงาน เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นว่า
ทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญกับองค์กรเป็ นอย่างมาก การพัฒนาบุคลากร จะช่วยให้กลุ่มบริษทั ฯ สามารถเจริญเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารจัดโครงการอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู้ให้แก่พนักงาน ทัง้ ด้านความรูใ้ น
การปฏิบตั งิ าน ความรูท้ วไป
ั ่ และทักษะทางสังคม เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษทั ฯ มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีทกั ษะในด้านต่างๆ และมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี
โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็ นพนักงาน โดยระบบดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้บริษทั ฯ สามารถคัดเลือก
พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและบุคลิกภาพทีต่ รงกับลักษณะงานมากขึน้ เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางานทีต่ น
ถนัด มีประสิทธิภาพและได้ผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ
ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ฯ ตัง้ เป้ า หมายที่จ ะสร้า งความมัน่ คงทางวัต ถุ ดิบ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดัง นั น้ บริษัท ฯ จึง ให้
ความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการจุดรับซื้อปาล์มสด ซึ่งปจั จุบนั บริษัทฯ ได้
พัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นเกษตรกรหรือผูป้ ระกอบกิจการจุดรับซือ้
ปาล์มสด และเพื่อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวทาให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษทั ฯ จึงได้มนี โยบายให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นาข้อมูลต่างๆ
ของลูกค้ามาใช้ในการวิเคราะห์ทม่ี า คุณภาพและปริมาณของวัตถุดบิ รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้เกิด ความ
ต่ อเนื่องในการซื้อขายวัต ถุ ดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จ ะขยายฐานลูกค้า ในกลุ่ม เกษตรกร รายย่อ ย โดยท าให้
เกษตรกรรายย่อยสามารถนาผลผลิตมาขายให้กบั บริษทั ฯได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึ่งจะทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ผล
ปาล์มทะลายทีส่ ดและมีคุณภาพดีขน้ึ
บริษัท ฯ ตัง้ เป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตให้สูงที่สุด (Maximum Efficiency and
Effectiveness) ซึง่ ประกอบด้วยแนวทางในการบริหารจัดการต่างๆ เช่น การลดอัตราเสียของเครื่องจักร ด้วยการดูแลและ
ซ่อมบารุงทีเ่ หมาะสมตามตารางเวลาการซ่อมบารุง เพื่อเป็ นการใช้เครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพและลดอัตราการหยุด
ผลิตของเครื่อ งจักร ทัง้ ยังมุ่ งเน้ น การเพิ่ม ชั ว่ โมงการผลิตให้สูงสุด และใช้ก ารควบคุ มการผลิตแบบอัต โนมัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยทีส่ ดุ ด้วย นอกจากนี้ แม้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ จะ
เป็ นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ แต่บริษทั ฯ ยังมีเป้าหมายในการการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ดีกว่ามาตรฐาน โดยบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปลูกปาล์มให้แก่เกษตรกรรายย่อยและเสริมสร้าง
นโยบายการคัดเลือกแหล่งวัตถุดบิ และคุณภาพของวัตถุดบิ
บริษัทฯ ยังตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุด (Control Cost) โดยการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
(Operating Cost) ให้ต่ าทีส่ ุด ทัง้ ยังมีการวางแผนจัดการการใช้บุ คลากร และการเดินเครื่องจักรให้กระบวนการผลิตเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การลดค่าซ่อมแซมบารุงรักษา (Maintenance Cost) และค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ นให้ต่ า
ทีส่ ุด โดยการดูแลและซ่อมบารุงอย่างต่อเนื่อง และการจัดวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเข้าใจในเครื่องจักรมาดูแลอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเป็ นประจา เพื่อให้รกั ษาประสิทธิภาพการทางานของเครื่อง และป้องกันความเสียหาย
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะนาระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงานระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อความถูกต้อง
ของข้อ มูล สะดวก รวดเร็ว ในการวิเ คราะห์แ ละก าหนดนโยบายต่ า งๆได้อ ย่ า งทัน ต่ อ สถานการณ์ รวมถึง เป็ น การ
เตรียมพร้อมสาหรับการเติบโตของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ นและมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสีย (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านใน
องค์กรเอง ผูจ้ าหน่ายวัตถุดบิ ลูกค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ ผูถ้ อื หุน้ และชุมชน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางด้านนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลด
ผลกระทบของของเสียเหล่ านัน้ กับ สิง่ แวดล้อมและชุมชนให้ได้มากที่สุด รวมไปถึง การให้บริการต่ อชุม ชนและการท า
สาธารณะประโยชน์ เช่น การส่งเสริมการให้ความรูต้ ่อชุมชน เป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตัง้ งบประมาณ
บางส่วนเพื่อใช้ในการช่วยพัฒนาชุมชนทีใ่ กล้เคียงกับโรงงาน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างยังยื
่ น
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เป้ าหมายระยะกลาง (2 -3 ปี )
ในระยะกลาง บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โดยการนาเอาของเหลือใช้จากโรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบมาผลิตเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีแผนการลงทุนในการสร้างสิง่ อานวยความสะดวกและการ
จัดการระบบขนส่งทีด่ ขี น้ึ เพื่อเอือ้ อานวยต่อธุรกิจน้ามันปาล์มดิบของกลุ่มบริษทั ฯ
เป้ าหมายระยะยาว (3 ปี ขึน้ ไป)
ในระยะยาว บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบ รวมทัง้ มองหาโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ ทัง้ ในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มและอุตสาหกรรมพลังงานรวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องหรืออุตสาหกรรมทีม่ โี อกาส
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ และประโยชน์สงู สุดจากธุรกิจปจั จุบนั ของกลุ่มบริษทั ฯ
1.2 การเปลี่ยนแปลง ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการที่สาคัญ
วันที่ 30 มกราคม 2530 บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (บจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม) ซึง่ เป็ นหนึ่งในบริษทั
ย่อยของ บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รบั หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตปา่ สงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้
ในลักษณะพืน้ ที่สมั ปทาน ในพืน้ ทีป่ ่ารับร่อและป่าสลุย ซึง่ เป็ นพืน้ ทีป่ ่าเสื่อมโทรมบริเวณ ตาบลหงษ์เจริญ อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ ามันภายในเนื้อที่ 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา จากนัน้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530
บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รบั หนังสืออนุ ญาตให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตป่าสงวนแห่งชาติเพิม่ เติมจากกรมป่าไม้
เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันอีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา ทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีพน้ื ทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาตสัมปทานในการปลูก
สวนปาล์มน้ามันทัง้ หมด 29,170 ไร่ 50 ตารางวา โดยปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ได้มกี ารปลูกสวนปาล์มในพืน้ ทีส่ มั ปทานทัง้ หมด
22,789 ไร่
ทัง้ นี้ เพื่อรองรับปาล์มสดจากสวนปาล์มของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับบริษทั ฯ ได้เห็นถึงโอกาสในการเพิม่ มูลค่า
ให้กบั ผลปาล์ม บริษทั ฯ จึงได้ขยายกิจการไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตน้ ามันปาล์ม ดิบ โดยได้มกี ารลงทุนก่อสร้างโรงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ ในปี 2530 ในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และเปิ ดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2534 โดยมีกาลัง
การผลิตเริม่ ต้น 20 ตันปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
และเมื่อโครงการดังกล่าวประสบความสาเร็จด้วยดี ประกอบกับปริมาณผล
ปาล์มทะลาย ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ อันสืบเนื่องมาจากการสนับสนุ นของหน่ วยงานภาครัฐในการขยายพืน้ ทีป่ ลูกปาล์ม
น้ ามัน ซึง่ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารลงทุนเพิม่ เติมเพื่อขยายกาลังการผลิตเป็ น 60 ตันผล
ปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างส่วนขยายดังกล่าวในปี 2542 และเปิ ดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี
2545 และเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในการรับซือ้ วัตถุดบิ จากชาวสวนปาล์มที่อยู่ทางตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด
ชุมพร คณะผูบ้ ริหารจึงได้ลงทุนก่อสร้างโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบแห่งใหม่ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึง่ ตัง้ อยู่ห่างจาก
โรงงานเดิมของบริษัทฯ ราว 40 กิโลเมตร ในนาม บจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างในปี 2548 และ
เปิ ดดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2551 โดยมีกาลังการผลิต 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
และเมื่อพลังงานทดแทน
เริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุ นจากต่างประเทศในการใช้พลังงาน
ทดแทน ทาให้เกิดการเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ทางบริษทั ฯ ตัดสินใจ
ขยายกาลังการผลิตเพิม่ อีกครัง้ ทีโ่ รงสกัดน้ ามันปาล์มดิบในเขตอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทาให้กาลังการผลิตรวมของ
บริษัทฯ เป็ น 120 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
โดยเริม่ ดาเนินการก่อสร้างส่วนขยายดังกล่าวในปี 2550 และเริม่ เปิ ด
ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2554 เพื่อรองรับโอกาสการเจริญเติบโตในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้
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บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด (บจ. วีจี เอ็นเนอร์ย)ี ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน
ทดแทน จากการนาของเสียและสิง่ เหลือจากกระบวนการผลิตโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ อันได้แก่ น้ าเสียและขีส้ ลัดจ์มาใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ (Biogas Power Plant) ซึง่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนในปจั จุบนั รวมทัง้ ยังช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงได้เป็ นอย่างดี
ปจั จุบนั บจ. วีจี เอ็นเนอร์ยี มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพอยู่ 2 แห่ง ในอาเภอเมืองและอาเภอท่าแซะ โดยมีกาลังการผลิต
ติดตัง้ จานวน 2.8 เมกะวัตต์และ 5.6 เมกะวัตต์ ตามลาดับ โดยมีสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
(Very Small Power Producer: VSPP) กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้รบั สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับธุรกิจประเภท
1.12 กิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ และประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพืน้ ฐานในกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเล็งเห็นว่า ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งของบริษทั ฯ เป็ นค่าใช้จ่ายสาคัญทีค่ วรได้รบั การ
ดูแลและบริหารจัดการอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมต้นทุนค่าขนส่ง และสามารถขนส่งได้อย่างเพียงพอ
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ก่อตัง้ บริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (บจ. วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์) เพื่อดาเนินการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่งน้ามันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย และน้าเสียทีบ่ าบัดแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ซ้อื กิจการในส่วนของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ที่มกี าลังการผลิต 60 ตันผล
ปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
จาก บริษัท วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเป็ นการเพิม่
ศักยภาพทางด้านการแข่งขันและการบริหารจัดการด้านการผลิตรวมทัง้ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
จึงทาให้บริษทั ฯ มีกาลังการผลิตรวมเพิม่ ขึน้ เป็ น 180 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
และนัน่ ทาให้บริษทั ฯ มีกาลังการผลิต
รวมสูงสุดในจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ซอ้ื โรงงานปุ๋ยชีวมวล (Compost Plant) ทีผ่ ลิตปุ๋ยอินทรียจ์ ากสิง่ เหลือใช้
ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า และขี้สลัดจ์ พร้อมกับปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่ม เพื่อให้มี
โครงสร้างทีช่ ดั เจนและโปร่งใส โดยเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน บจ. วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากร้อยละ 29.40 เป็ นร้อยละ 100
และเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน บจ. วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ เป็ นร้อยละ 100 โดยการซือ้ หุน้ จากกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม
บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนแรกเริม่ จานวน 50,000,000 บาท เป็ นหุน้ สามัญทัง้ สิน้ จานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1,000 บาท และมีการเพิม่ ทุนอีก 3 ครัง้ ในปี 2533 ปี 2537 และ ปี 2551 ตามลาดับ จนบริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน
จานวน 200,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000 บาท และเป็ นหุน้ ทีอ่ อก
และเรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ต่อมาบริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และ
ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจานวนทัง้ สิน้ 1,070,000,000 บาท ซึง่ แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน
1,070,000,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 800,000,000 บาท
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสาคัญที่สาคัญของบริษทั ฯ
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
ก่อตัง้ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท
ได้รบั หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตปา่ สงวนแห่งชาติ ในนาม บริษทั วิจติ ร
ภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ ามัน จานวน 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ในวันที่ 30 มกราคม 2530
ก่อตัง้ บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ในวันที่ 25 มีนาคม 2530 ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท
ได้รบั หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตปา่ สงวนแห่งชาติ ในนาม บริษทั วิจติ ร
ภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ามันเพิม่ อีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530
บริษั ท วิจิ ต รภั ณ ฑ์ ป าล์ ม ออยล์ จ ากัด ได้ ร ับ บัต รส่ ง เสริม การลงทุ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 สาหรับกาลังการ
ผลิตเป็ น 20 ตันผลปาล์มตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
ในเดือนกุมภาพันธ์บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 65
ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จานวน 15 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนไปใช้
ลงทุนสร้างโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบและใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ ใหม่จานวน 50 ล้านบาท เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้เป็ นทุน
หมุนเวียนในกิจการ
บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์โดย มีกาลังการผลิต
เริม่ ต้น 20 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
ในเดือนพฤศจิกายน บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 80
ล้านบาท โดยการออกหุน้ ใหม่จานวน 15 ล้านบาท เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ใน
ขยายกาลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
ในเดือนพฤศจิกายน บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 120 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ ใหม่จานวน 20 ล้านบาท เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้เป็ นทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ในเดือนกรกฎาคม บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 170 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ ใหม่จานวน 50 ล้านบาท เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ใน เป็ น
ทุนหมุนเวียนเพิม่ เติมในการดาเนินกิจการ
บริษัท วิจิต รภัณฑ์ป าล์ม ออยล์ จ ากัด ได้ร ับ บัต รส่ง เสริม การลงทุ น จากสานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 19 มกราคม 2542 สาหรับการเพิม่ กาลังการผลิต
เป็ น 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับ โรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบในส่วนต่อขยาย 40 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีกาลังการ
ผลิตรวม 60 ตันผลปาล์มทะลายต่อชัวโมง
่
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548

-

พ.ศ. 2550

-

พ.ศ. 2551

-

-

-

พ.ศ. 2552

-

พ.ศ. 2553

-

-

พ.ศ. 2554

-

พ.ศ. 2555

-

พ.ศ. 2556

-

บริษัท วิจิต รภัณ ฑ์ ส วนปาล์ม จ ากัด ได้ร ับ บัต รส่ง เสริม การลงทุ น จากสานั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 สาหรับกาลังการผลิต 50
ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับโรงสกัดน้ ามันปาล์ม
ดิบ 60 ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีกาลังการผลิตรวม 120 ตันปาล์มสดต่อ
ชัวโมง
่
ก่อตัง้ บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาท เพื่อดาเนินธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทนจากการนาของเสียหรือสิง่ เหลือใช้ของโรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบ
ในเดือนกันยายน บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัดเพิม่ ทุนเป็ น 200 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ ใหม่จานวน 120 ล้านบาท เพื่อนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ใน เพื่อเตรียมการ
ขยายกาลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
บริษัท วิจิต รภัณฑ์ป าล์ม ออยล์ จ ากัด ได้ร ับ บัต รส่ง เสริม การลงทุ น จากสานัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 สาหรับกาลังการผลิต 60
ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ในวันที่ 18
ธันวาคม 2551
ในเดือนเมษายน บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 138 ล้านบาท โดย
การออกหุน้ ใหม่จานวน 137 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ในเดือนธันวาคม บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 180 ล้านบาท โดย
การออกหุ้นใหม่จานวน 42 ล้านบาท เพื่อนาเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ได้แก้ไขเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 4 มกราคม 2553 สาหรับการเพิม่ กาลังการผลิต
เป็ น 60 ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์สาหรับ โรงสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบ 60 ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีกาลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์ม
สดต่อชัวโมง
่
ก่อตัง้ บริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน
3 ล้านบาท เพื่อดูแลธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์จากปาล์มและผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ภายในกลุ่ม
ในเดือนธันวาคมบริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัดเพิม่ ทุนเป็ น 470 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
ใหม่จานวน 290 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษทั
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด ซือ้ หุน้ ร้อยละ 70.60 ของ
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 29.40 เป็ นร้อย
ละ 100 และเข้าถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท วิจิตรภัณฑ์โ ลจิสติกส์ จากัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการของบริษทั ภายในกลุ่ม เนื่องจากทัง้ สองบริษัทมีผถู้ ือหุ้นและ
กรรมการบริษทั กลุ่มเดียวกัน
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พ.ศ. 2557

-

-

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557 ใช้ช่อื ว่า บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทัวไปและน
่
าหุน้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนเมษายน บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจานวน 870 ล้านบาท และลดมูลค่าหุน้ ลง
เหลือมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวม 1,070 ล้านบาท ซึง่ เป็ นหุ้น
สามัญจานวน 1,070 ล้านหุน้ หุน้ ละ 1 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษทั
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยบริษทั ฯ มีโรงงานจานวน 2 แห่ง กาลัง
การผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อชัวโมง
่
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนโดยนาน้ าเสียและสิง่
เหลือใช้จากการผลิตน้ ามันปาล์ม ดิบมาผลิตเป็ นก๊าซชีวภาพ เพื่อนาไปเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค ในปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ดังนี้
ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิ บ
1. สวนปาล์มน้ามัน
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รบั หนังสืออนุ ญาตให้
เข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตปา่ สงวนแห่งชาติจากกรมปา่ ไม้ ในลักษณะพืน้ ทีส่ มั ปทาน ในพืน้ ที่ ปา่ รับร่อและปา่ สลุย ซึง่ เป็ น
พืน้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรมบริเวณ ตาบลหงษ์เจริญ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ ามันภายในเนื้อที่ 19,835 ไร่
3 งาน 75 ตารางวา จากนัน้ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 บมจ. วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ ได้รบั หนังสืออนุ ญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในทีด่ นิ เขตป่าสงวนแห่งชาติเพิม่ เติมจากกรมป่าไม้เพื่อปลูกสวนปาล์มน้ ามันอีก จานวน 9,334 ไร่ 75 ตารางวา
ซึง่ ทาให้บริษัทฯ มีพ้นื ที่ท่ไี ด้รบั อนุ ญาตสัมปทานในการปลูกสวนปาล์มน้ ามันทัง้ หมด 29,170 ไร่ 50 ตารางวา โดยใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพน้ื ทีป่ ลูกปาล์มน้ามันทัง้ หมด 22,788 ไร่ ทัง้ นี้ โดยปกติบริษทั ฯ จะนาปาล์มสดทีไ่ ด้จากสวนปาล์มน้ามัน
ของบริษทั ฯ ไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตน้ามันปาล์มดิบ
2. โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ 2 โรง กาลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อ
ชัวโมง
่
ซึง่ ถือว่าบริษทั ฯ มีกาลังการผลิตรวมทีใ่ หญ่ทส่ี ุด ในจังหวัดชุมพรทีเ่ ป็ นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามันทีส่ าคัญของประเทศ
ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้บริษัทฯ ได้รบั ความเชื่อถือจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการจุดรับซื้อปาล์มสด เนื่องจากบริษัทฯ
สามารถรองรับปริมาณปาล์มสดได้มาก นอกจากนี้ กาลังการผลิตขนาดใหญ่นนั ้ ยังเป็ นปจั จัยหลักในการสร้างโอกาสให้กบั
บริษทั ฯ และทาให้บริษทั ฯ สามารถมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ เป็ นโรงสกัดทีใ่ ช้ระบบ Automation and Monitoring System ในการผลิต ซึง่
เทคโนโลยีดงั กล่าวมีสว่ นช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตและส่งผลให้น้ามันปาล์มดิบทีผ่ ลิตได้มคี ุณภาพดีและเป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้ เป็ นทีย่ อมรับจากบริษทั ชัน้ นาทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยให้บริษทั ฯ สามารถควบคุมการ
สูญเสียน้ามันปาล์มดิบในการผลิต ทาให้อตั ราการได้น้ามันจากกระบวนการผลิตของบริษทั ฯ อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี
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ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ ผลิตได้จากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ ได้แก่ น้ ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil หรือ CPO)
เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อาทิเช่น กะลาปาล์ม (Shell) ทัง้ นี้ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก
การจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ และเนื่องจากคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานสากล ทาให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ ายทัง้
ในและต่างประเทศ โดยในปี 2556 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบถึงร้อยละ 63.65 ของรายได้ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ
ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากก๊าซชีวภาพ
บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด เป็ นบริษทั ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวภาพ ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP หรือผู้ผลิตปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จานวน 2 โรงในจังหวัดชุมพร รวมกาลังการผลิตทัง้ สิน้ 8.4 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทุ่งคามีกาลังการ
ผลิตติดตัง้ 2.8 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าท่าแซะ มีกาลังการผลิตติดตัง้ 5.6 เมกะวัตต์ ซึง่ เชือ้ เพลิงชีวภาพดังกล่าว ได้จาก
ก๊าซชีวภาพทีเ่ กิดจากกระบวนการบาบัดน้าเสีย และขีส้ ลัดจ์ทไ่ี ด้จากการสกัดปาล์มน้ามันดิบ และส่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อขาย
ให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค นอกจากจะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ของเสียจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบแล้ว ยังเป็ นการ
ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมต่อชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้แก่ การลดกลิน่ จากน้าเสีย อีกทัง้ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพยังมีส่วน
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็ นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึง่ โครงการประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดี และได้จด
ทะเบียนเป็ น Clean Development Mechanism (CDM) Project ภายใต้ United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) ในเดือนตุลาคม 2554 และเมษายน 2555
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเป็ นระยะเวลา 8 ปี จากปี 2554 ถึง 2562 สาหรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และระยะเวลา
5 ปี จากปี 2563 ถึง 2568 สาหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั ฯ
ในปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบด้วยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 3 บริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนจด
ทะเบียน

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

1,070 ล้านบาท

-

170 ล้านบาท

100.0

บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด ดาเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าทีไ่ ด้
(“VGE”)
จากของเสียหรือสิง่ เหลือใช้ของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ

470 ล้านบาท

100.0

บริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ ขนส่งน้ามันปาล์มดิบ ปาล์มสด เมล็ดในปาล์ม น้าเสียที่
จากัด (“VBL”)
บาบัดแล้ว และอื่นๆ

3 ล้านบาท

100.0

บริษทั

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั วิจติ รภัณฑ์
ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ และผล
ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) พลอยได้จากการผลิต
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวน
ปาล์ม จากัด (“VPP”)

ดาเนินธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ามัน
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั ฯ
ระหว่างปี 2556 บริษทั ฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการเข้าถือหุน้ ในบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
ในอัตราส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้แล้ว บริษทั ฯ ยังได้จดั ตัง้ บริษทั วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด พร้อมทัง้ ถือหุน้ ในบริษทั
ดังกล่าวในอัตราส่วนร้อยละ 100 ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยเป็ นดังต่อไปนี้
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
100%

บริษทั วิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จากัด

100%

บริษทั วีจี
เอ็นเนอร์ยี จากัด

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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100%

บริษทั วิจติ รภัณฑ์
โลจิสติกส์ จากัด

