บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
สรุปข้ อมูลสาคัญนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสีย่ งของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และสานักงานใหญ่ของบริ ษัท
หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ Website ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสาคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
เพื่อซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่ อประชาชน วันที่ []
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย :
ผู้เสนอขาย : บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “PIMO”)
เลขทะเบียนธุรกิจ : 0735544001492
ประเภทธุรกิจ : ผลิตมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง
และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา
จานวนหุ้นที่เสนอขาย : 120,000,000 หุ้น (หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท) คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจานวน
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น :
1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย : [] หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ : [] หุ้น
เงื่อนไขในการจาหน่ าย

รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)

ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best effort)
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน : [] บาทต่อหุ้น มูลค่ าการเสนอขาย : [] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า :
 ไม่มี
มี จานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์แปลงที่เสนอขาย ....... หุ้น ราคาเสนอขาย ........... บาท/หน่วย
มูลค่ าที่ตราไว้ (par) : 0.25 บาท/หุ้น มูลค่ าตามราคาบัญชี (book value) : [] บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [] ซึง่ เท่ากับ [] ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญปั จจุบนั ที่เรี ยกชาระแล้ ว ซึง่ เท่ากับ [] ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท หรื อเท่ากับ [] บาท/หุ้น กรณีคานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [] หารด้ วย
จานวนหุ้นสามัญทังหมดหลั
้
งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ากับ [] ล้ านหุ้น
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย :
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อ
หุ้นของบริ ษัทฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [] บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไร
สุทธิเท่ากับ [] เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิตอ่ หุ้นจากผลกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผา่ นมาตังแต่
้ วนั ที่ [] ถึง [] หารด้ วยจานวน
หุ้นสามัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ากับ [] หุ้น (Fully Diluted) จะได้ กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
[] บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายคิดเป็ นอัตราส่วนเพิ่มร้ อยละ [] จากอัตราส่วนราคาต่อ
กาไรสุทธิ ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [] จนถึงวันที่ [] ซึ่งมีค่าเท่ากับ []
เท่า
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิดงั กล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต
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สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ติด Silent Period : จานวน [] หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ [] ของจานวน
หุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในครัง้ นี ้
ตลาดรอง : 
SET 
mai
เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน :

Profit test

Market capitalization test
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน :
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
1. การลงทุนในเครื่ องจักร และอุปกรณ์
2. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ประมาณ [] ล้ านบาท
ประมาณ [] ล้ านบาท

ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ
ภายในปี []
ภายในปี []

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล :
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากหักเงินสารองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและ
การจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน
รวมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อยูใ่ น
อานาจของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล จะต้ อง
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ สาหรั บเครื่ องปรั บอากาศ
มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา โดยมีกลุม่ ครอบครัวอิทธิโรจ
นกุล เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาสินค้ าให้ มีความหลากหลาย เน้ นให้ ความสาคัญด้ านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยมีมาตรฐานการ
ตรวจสอบระดับสากล ทังมาตรฐานสิ
้
นค้ า European Conformity (CE) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสินค้ าอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป
ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001:2008 รวมทังรางวั
้
ล Vendor Performance Award ที่ได้ รับจากลูกค้ าชันน
้ า
ในประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการบริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าทัง้
ด้ านคุณภาพและบริ การ
บริ ษัทฯ เป็ นหนึง่ ในโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีการใช้ เทคโนโลยีการติดตังอุ
้ ปกรณ์มอเตอร์ ที่ทนั สมัย โดยมี
สานักงาน และโรงงานเพื่อผลิตมอเตอร์ และสินค้ าสาเร็ จรู ป ตังอยู
้ ่เลขที่ 78 หมู่ 3 ถนนดอนตูม -นครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ใช้ พื ้นที่ที่ตงส
ั ้ านักงานและโรงงานดังกล่าวเป็ นศูนย์กระจายสินค้ าด้ วย
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ (Air Conditioner Motors)
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรรม (Induction Motors)
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา (Submersible Pumps and Pool & Spa
Pump Motors) และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น
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กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายโดยหลัก คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ รองลงมา คือ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา และกลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม โดยในปี
2557 บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้ อยละ 50 และร้ อยละ 35 และร้ อยละ 15 ตามลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

สาหรับกลุม่ ลูกค้ าตามช่องทางช่องทางการจัดจาหน่าย แบ่งออกเป็ น 5 ช่องทางหลัก คือ
กลุม่ ลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (Electric Manufacturers)
กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International Customers)
กลุม่ ร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers)
กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)
กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Retailers) และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ (Customers)

บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 75 และจาหน่ายไปยังต่างประเทศ
คิดเป็ นร้ อยละ 25 โดยที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศทัว่ โลก มาแล้ วกว่า 20 ประเทศ ได้ แก่ ออสเตรเลีย ดูไบ
อียิปต์ สาธารณรัฐเช็ก ญี่ปนุ่ ฮ่องกง อิหร่าน มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ บังกลาเทศ ศรี ลงั กา คูเวต เวียดนาม สหรัฐอเมริ กา ปากีสถาน
สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรัฐคิวบา บรู ไน แอฟริ กาใต้ เยอรมัน บาห์เรน การ์ ต้า ปานามา แทนซาเนีย กรี ซ
โปรตุเกส ตุรกี คอซอวอ และมอริ เซียส เป็ นต้ น
ปั จจุบนั บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) มีทนุ จดทะเบียนเป็ น 130,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจานวน 520,000,000 หุ้น แบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 100,000,000 บาท
สาหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือจานวน 30,000,000 บาท หรื อจานวน 120,000,000 หุ้น บริ ษัทฯ ออกไว้ เพื่อรับรองการเสนอ
ขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจโดยการกาหนดยุทธศาสาตร์ ด้านผลิตภัณฑ์ ยุทธ์ศาสตร์ ด้านราคา ยุทธ์ ศาสตร์
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ยุทธ์ศาสาตร์ ด้านการส่งเสริ มการตลาดทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ เพื่อการก้ าวไปสูก่ ารเป็ น
ผู้นาด้ านการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ สาหรับ เครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอย
โข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา โดยมีนโยบายการผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล รวมถึง การส่งมอบ
สินค้ าให้ ลกู ค้ าภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ด้ านคุณภาพ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า

หน้ าที่ 1.0-3

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

สัดส่ วนรายได้

ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ปี 2555 – 2557

 รายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
รายได้ จาการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์
สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม

ปี 2555
ลบ.
ร้ อยละ
220.25
55.98

ปี 2556
ลบ.
ร้ อยละ
230.36 48.82

ปี 2557
ลบ.
ร้ อยละ
228.39
44.66

94.24

23.95

165.44

35.06

187.26

38.26

77.49

19.69

72.73

15.41

71.87

14.68

4. รายได้ จากการขายอื่นๆ – วัถตุดบิ
0.69
0.18
0.59
0.13
1.62
5. รายได้ จากการขายสินค้ าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต
1.52
0.39
3.39
0.72
1.27
6. รายได้ จากการขายอื่นๆ – เบ็ดเตล็ด
0.01
0.00
0.04
0.01
0.00
รวมรายได้ จากการขาย
394.21 100.19 472.54 100.15 490.42
หัก รับคืนสินค้ า1/
0.37
0.09
0.14
0.03
0.21
หัก ส่วนลด2/
0.40
0.10
0.57
0.12
0.74
รวมรายได้ จากการขายสุทธิ
393.44 100.00 471.83 100.00 489.47
1/
หมายเหตุ : รับคืนสินค้ า เนื่องจากสินค้ าบางรายการไม่ตรงตามที่ลกู ค้ ากาหนด
2/
ส่วนลด เกิดจากการที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าตามจานวนที่กาหนดไว้ ทาให้ ได้ รับส่วนลดจากการซื ้อสินค้ าดังกล่าว

0.33
0.26
0.00
100.19
0.04
0.15
100.00

 รายได้ แยกตามช่ องทางการจัดจาหน่ าย
รายได้ จาการขายแยกช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ปี 2555
ลบ.
ร้ อยละ

1. กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
144.37
36.69
(Electronic manufacturer)
2. กลุ่มลูกค้ าต่างประเทศ
76.49
19.44
3. กลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มร้ านค้ าส่ง
128.78
32.73
4. กลุ่มร้ านค้ าปลีกรายย่อย และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ
34.78
8.84
5. กลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ และห้ างสรรพสินค้ า
9.79
2.49
รวมรายได้ จากการขาย
394.21 100.19
หัก รับคืนสินค้ า1/
0.37
0.09
หัก ส่วนลด2/
0.40
0.10
รวมรายได้ จากการขายสุทธิ
393.44 100.00
หมายเหตุ : 1/ รับคืนสินค้ า เนื่องจากสินค้ าบางรายการไม่ตรงตามที่ลกู ค้ ากาหนด
2/
ส่วนลด เกิดจากการที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าตามจานวนที่กาหนดไว้

หน้ าที่ 1.0-4

ปี 2556
ลบ.
ร้ อยละ

ปี 2557
ลบ
ร้ อยละ

220.28

46.69

217.55

44.45

104.28
77.45
68.04
2.48
472.54
0.14
0.57
471.83

22.10
16.42
14.42
0.53
100.15
0.03
0.12
100.00

121.41
106.71
42.37
2.38
490.42
0.21
0.74
489.47

24.80
21.80
8.66
0.49
100.19
0.04
0.15
100.00

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง :
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่
1.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่
1.3 ความเสีย่ งจากการเปิ ดเสรี การค้ า และการก้ าวสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 ความเสีย่ งจากการเพิ่มขึ ้นของคูแ่ ข่งขัน
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
2.1 ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
2.2 ความเสีย่ งจากการขาดแคลน / พึง่ พิงในการจัดหาวัตถุดิบหลัก
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
3.2 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
4.1 ความเสีย่ งจากการมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริ หาร
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
5.1 ความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการยื่นคาขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สรุ ปฐานะการเงิน :
รายละเอียด
รวมสินทรัพย์ : ล้ านบาท
รวมหนี ้สิน : ล้ านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น : ล้ านบาท
สรุ ปผลการดาเนินงาน :
รายละเอียด
รายได้ จากขาย : ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย : ล้ านบาท
กาไรขันต้
้ น : ล้ านบาท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ : ล้ านบาท
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น : บาท/หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : บาท/หุ้น/1
สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงิน :
รายละเอียด
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : ร้ อยละ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : ร้ อยละ

ปี 2555
273.89
148.56
125.34

ปี 2556
300.39
144.87
155.52

ปี 2557
354.40
158.30
196.10

ปี 2555
393.44
346.19
47.25
9.06
9.06
100

ปี 2556
471.83
404.73
67.10
30.37
30.37
100

ปี 2557
489.47
395.50
93.97
40.26
40.26
100

ปี 2555
1.19
3.38
7.52

ปี 2556
0.93
10.58
21.62

ปี 2557
0.81
12.30
22.90

หมายเหตุ : /1 ปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้ วจานวน 1 ล้ านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 100 บาทต่อหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท และบริษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้ ว
หน้ าที่ 1.0-5

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน 3 ปี (ปี 2555 – ปี 2557)
ผลการดาเนินงาน
เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้นมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่อง มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) สาหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าว เท่ากับ
ร้ อยละ 11.54 ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ดงั กล่าว เกิดจากความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้ าที่สง่ มอบ และการสร้ างความพึงพอใจ
ในด้ านการให้ บริ การ ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รายได้ จากการขายโดยหลัก ของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ ม
หอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีรายได้ จากการขายอื่นๆ เช่น
วัตถุดิบ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น โดยในปี 2555 - 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสุทธิเท่ากับ 393.44 ล้ านบาท 471.83 ล้ านบาท
และ 489.47 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบระหว่างปี 2555 และ 2556 เท่ากับร้ อยละ 19.92 และเมื่อ
เทียบระหว่างปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 3.74
โดยในปี 2555 - 2557 บริ ษัท ฯ มี ต้น ทุน ขายเท่า กับ 346.19 ล้ านบาท 404.73 ล้ า นบาท และ 395.50 ล้ า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย เท่ากับร้ อยละ 87.99 ร้ อยละ 85.78 และร้ อยละ 80.80 ตามลาดับ
ต้ นทุนขายโดยหลักของบริ ษัทฯ เกิดจากค่าวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดทองแดง เหล็กซิลิคอน และอลูมิเนียม ค่าใช้ จ่าย
ค่าแรงทางตรง เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาของฝ่ ายผลิต เป็ นต้ น ค่าเสือ่ มราคาเครื่ องจักร และค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ส่งผลให้ ในปี 2555 – 2557 บริ ษั ทฯ มี กาไรขัน้ ต้ น เท่ากับ 47.25 ล้ านบาท 67.10 ล้ านบาท และ 93.97 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 12.01 ร้ อยละ 14.22 และร้ อยละ 19.20 ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ
เท่ากับ 9.06 ล้ านบาท 30.37 ล้ านบาท และ 40.26 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 2.26 ร้ อยละ
6.33 และร้ อยละ 8.05 ตามลาดับ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ราคาวัตถุดิบทองแดงปรับตัวลดลง ส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายปรับลดลง ทาให้ มีอตั รา
กาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นทุกปี เช่นกัน
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีมลู ค่ าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 273.89 ล้ านบาท 300.39
ล้ านบาท และ 354.40 ล้ านบาท ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ สนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินลงทุนชัว่ คราว จากการลงทุนในกองทุนรวม และ
เงินฝากประจาของสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ ้นของมูลค่าลูกหนี ้การค้ า สินค้ าคงเหลือ ซึง่ เพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการขายที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้ ยังเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
หนี ้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมมูลค่า เท่ากับ 148.56 ล้ านบาท 144.87 ล้ าน
บาท และ 158.31 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 54.24 ร้ อยละ 48.23
และร้ อยละ 44.67 ตามลาดับ
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ หนิ ้สินรวมเพิ่มขึ ้น เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ า เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น ซึ่ง
เป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของยอดขาย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 125.33 ล้ านบาท 155.52
ล้ านบาท และ 196.10 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ร้ อยละ 45.76 ร้ อยละ
51.77 และร้ อยละ 55.33 ตามลาดับ
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บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน 3 ปี (ปี 2555 – ปี 2557) (ต่ อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ซึ่งเป็ นไปตามผลกาไร
สุทธิที่เกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวน 10 ล้ านบาท และอนุมตั ิการจ่ายปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น จานวน 86 ล้ านบาท จากกาไรสะสมและผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล โทรศัพท์ : (66) 34 265 111
Email Address : sirirat@pioneermotor.th.com
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