บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “PIMO”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจากัด เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลัง
สาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา เมื่อเปิ ดดาเนินการมาได้ ระยะหนึ่ง จึง มี
การเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการในช่วงปลายปี 2544 อีก 9,000,000 บาท ทาให้ มีทุนจดทะเบียนรวม 10,000,000 บาท ต่อมา
ในช่วงต้ นปี 2545 ทางกลุม่ ครอบครัวอิทธิโรจนกุลได้ เข้ าถือหุ้นเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้ าบริ หารงานจนสร้ างความก้ าวหน้ า
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มทุนในเดือนกันยายน ปี 2545 อีก 90,000,000 บาท ทาให้ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนเป็ น
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท
ฯ เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี ้เป็ นอย่างดี ทาให้ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ
ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้ าให้ มีความหลากหลาย เน้ นให้ ความสาคัญด้ านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ งาน โดยมี
มาตรฐานการตรวจสอบระดับสากลที่บริ ษัทฯ ได้ รับ จากองค์กรชันน
้ า ทังมาตรฐานสิ
้
นค้ า CE (มาตรฐานตามข้ อกาหนดด้ าน
สุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม ตามกฎหมายและกฎระเบีย บที่เ กี่ ยวข้ องของสหภาพยุโรป ) และ
ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001:2008 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัล Vendor Performance Award
ซึ่งเป็ นรางวัลที่ลกู ค้ าชัน้ นาในประเทศมอบให้ ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยสูง
และการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
ตรงตามเป้าหมาย ทาให้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรั ฐเช็ก อิหร่ าน ประเทศแถบตะวันออกกลาง และญี่ ปุ่ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ
สามารถขยายฐานลูกค้ ารายใหม่ได้ อย่างต่อเนื่อง และมีผลการดาเนินงานเติบโตขึ ้นทุกๆ ปี
บริ ษัทฯ เป็ นหนึง่ ในโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ ที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีการใช้ เทคโนโลยี ในการผลิตมอเตอร์ และอุปกรณ์มอเตอร์
ที่ทนั สมัย สายการผลิตเป็ นระบบอัตโนมัติผสมผสานด้ วยเครื่ องพันลวดที่ควบคุมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ เทคโนโลยีการใส่
ขดลวดและอุปกรณ์ การผลิตลงคอยล์และแกนควบคุมด้ วยระบบ Computer Numerical Control (CNC) เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็ นโรงงานผู้ผลิต มอเตอร์ ที่ใช้ กับเครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังที่ใช้ กับ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตเครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปาที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ ตราสินค้ า
“Pioneer” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับสินค้ าจากต่างประเทศ ทดแทนการนาเข้ าจากต่างประเทศ และขยาย
ฐานลูกค้ าไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้ สโลแกนที่วา่ “คุณภาพสินค้ าที่ยอดเยี่ยม การให้ บริการลูกค้ าที่เป็ นเลิศ และการส่ ง
มอบที่ตรงเวลา โดยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่ างต่ อเนื่ อง” และเป็ นผลให้ สามารถบรรลุตามวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ คือ
“บริษัทฯ จะเป็ นผู้นาทางการผลิตและจาหน่ ายมอเตอร์ สาหรับบ้ านและอุตสาหกรรมโดยมีนโยบายการผลิตสินค้ าที่
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า”
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ปั จจุบนั บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้ เพิ่มทุนจดทะเบีย นเป็ น 130,000,000 บาท แบ่งเป็ นทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 100,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และ
ส่วนทุนจดทะเบียนที่รอการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเท่ากับ 30,000,000 บาท โดยเป็ นหุ้นสามัญจานวน 120,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
1.1 เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจโดยการกาหนดยุทธศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อ การก้ าวไปสูก่ ารเป็ นผู้นาด้ านการผลิตและจาหน่าย
มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศและมอเตอร์ กาลังสาหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ น โดยสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ด้ านคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี ้
วิสยั ทัศน์

“บริษัทฯ จะเป็ นผู้นาทางการผลิตและจาหน่ ายมอเตอร์ สาหรับบ้ านและอุตสาหกรรมโดย
มีนโยบายการผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถสร้ างความพึง
พอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า”

พันธกิจ

“มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ ท่ ี มี คุณ ภาพสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ ยกระดับให้ ความรู้ ความสามารถพนั กงานในองค์ กรและอบรมเรื่ องความ
ปลอดภัย”

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
นับตังแต่
้ ก่อตังธุ
้ รกิจ ในปี 2544 เป็ นต้ นมา บริ ษัทฯ มีความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี ้
ปี
เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
ปี 2544
- จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด เมื่อวันนี ้ 12 กันยายน 2544 ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ่ มต้ น 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยมีสานักงานใหญ่
ตังอยู
้ ท่ ี่ 78 หมูท่ ี่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตาบลดอกแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็ น 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544
ปี 2545
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็ น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545
- ขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศโดยการส่งออกสินค้ าประเภทปั๊ มน ้าไปจาหน่ายที่ฮ่องกง และสินค้ า
ประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศไปยังดูไบ
ปี 2546
- ส่งออกสิน ค้ า ประเภทมอเตอร์ เครื่ องปรั บ อากาศไปจาหน่ายที่ ฟิลิปปิ นส์ และส่ง ออกสินค้ าประเภท
มอเตอร์ ที่ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ สาหรับสระและสปาไปจาหน่ายที่ออสเตรเลีย
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ปี
ปี 2547

-

ปี 2548

-

ปี 2549

-

ปี 2550

-

ปี 2551

-

ปี 2553

-

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556

-

ปี 2557

-

-

เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการอัดเจาะรี ดโลหะด้ วยเครื่ องจักร
(แบบ อภ.2) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กับเครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่คูเวต และสินค้ าประเภทมอเตอร์
กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรมไปจาหน่ายที่เวียดนาม
ได้ รับใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาลเพื่อธุรกิจ (อุตสาหกรรม)โดยใช้ เครื่ องเจาะแบบไดเร็ ก ซ์โรตารี่ จานวน 1
บ่อ หมายเลข 4803-0004 ใบอนุญาตเลขที่ 76-40348-0004 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กับเครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่ประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น ได้ แก่
สหรัฐอเมริ กา สาธารณรัฐเช็ก จาหน่ายที่บงั กลาเทศ ศรี ลงั กา อิหร่าน เป็ นต้ น และส่งออกสินค้ าประเภท
มอเตอร์ สาหรับสระและสปาไปจหน่ายที่มาเลเซีย รวมถึงสินค้ าประเภทปั๊ มน ้าไปจาหน่ายที่ปากีสถาน
สร้ างอาคารโรงงานที่เก็บวัตถุดิบ และอาคารโรงงานที่เก็บสินค้ าสาเร็ จรูป
ส่งออกสินค้ าประเภทปั๊ มน ้าไปจาหน่ายที่ ญี่ปนุ่ และสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศไป
จาหน่ายที่สงิ คโปร์
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ สาหรับสระและสปาไปจาหน่ายที่นิวซีแลนด์ และสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่
ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่เนเธอร์ แลนด์ บรูไน และเยอรมัน
ส่ง ออกสิน ค้ า ประเภทมอเตอร์ ที่ ใช้ กั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศไปจ าหน่ายที่ อี ยิ ป ต์ บาห์ เรน การ์ ต้ า และ
ปานามา
สร้ างอาคารสานักงานใหม่ 2 ชัน้
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่แทนซาเนีย
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่กรี ซ และโปรตุเกส
ขยายพื ้นที่อาคารโรงงานสาหรับแผนกอาบวานิช และแผนกพ่นสี
ส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ ที่ใช้ กบั เครื่ องปรับอากาศไปจาหน่ายที่ตรุ กี โคโซโว และมอริ เซียส
ได้ รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของ TUV Rheinland Cert GmbH certifies ในขอบข่ายการ
ออกแบบ และการผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ใช้ กับ เครื่ องปรั บอากาศ การออกแบบ และการผลิตมอเตอร์
อุตสาหกรรม สาหรับปั๊ มน ้าชนิดจุ่ม ปั๊ มสระว่ายน ้า ปั๊ มหอยโข่ง มอเตอร์ สาหรับพัดลมอุตสาหกรรม และ
มอเตอร์ สาหรับการใช้ งานอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใบรับรองมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 29 พฤศจิกายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ครัง้ ที่ 3/2557 มีมติซื ้อที่ดินไม่รวมสิง่ ปลูกสร้ าง
ซึง่ เป็ นที่ดินที่บริ ษัทฯ เช่าอยู่ เพื่อทาโรงงานและที่พกั อาศัย คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 5762, 5763 และ 22656
ตังอยู
้ ท่ ี่ 78 หมู่ 3 ตาบลดอนแฝก อาเภทนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื ้อที่รวม 8-3-55 ไร่ (3,555 ตาราง
วา) ในราคาตารางวาละ 6,250 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 22,218,750 บาท จากนางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
(ผู้บริ หาร) เพื่อรับโอนกรรมสิทธิเป็ นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 20 สิ ง หาคม 2557 ครั ง้ ที่ 4/2557 มี ม ติ ซื อ้ สิ่ ง ปลูก สร้ าง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย อาคารโรงงาน 2 ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 3,552 ตารางเมตร อาคารพักอาศัยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2
ชัน้ พื ้นที่ใช้ สอย 98.50 ตารางเมตร อาคารโรงงาน พื ้นที่ใช้ สอย 375 ตารางเมตร ซึ่งตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนด
เลขที่ 5762, 5763 และ 22656 ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึง่ เป็ นสิง่ ปลูกสร้ างที่
ริ ษัทฯ เช่าอยู่ก่อน ในราคา 11,555,860 บาท จากนายวสันต์ อิทธิ โรจนกุล (กรรมการ) เพื่อ รั บโอน
หน้ าที่ 1 - 3
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ปี

ปี 2558

-

-

-

เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
กรรมสิทธิเป็ นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
(หมายเหตุ : ราคาซื ้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง ได้ รับการประเมินราคาจากบริ ษัทสยามแอพเพรซัล
แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 มีมติแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทแทน
กรรมการที่ลาออก เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น 3 ท่าน โดยกรรมการที่ลาออก ได้ แก่
1. นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล
2. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
3. นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล
และกรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่งใหม่ ได้ แก่
1. นายแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ
2. คุณวิรัช ชาญพาณิชย์
3. คุณคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
ทังนี
้ ้ มีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตังทั
้ งสิ
้ ้น 3 ท่าน ได้ แก่
1. คุณจิรายง อนุมานราชธน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตารวจโทศักดา เตชะเกรี ยงไกร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
- การแปรสภาพบริ ษัท จากบริ ษัทจากัด เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
- การเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 100 บาท เป็ น 0.25 บาท ส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มจาก
1,000,000 หุ้น เป็ น 400,000,000 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาทเป็ น
130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25
บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO)
- อนมุติให้ นาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (mai)
ดาเนินการแปรสภาพ จากบริ ษัทจากัด เป็ นบริ ษั ทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็ น บริ ษัท ไพโอ
เนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมใดๆ โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้น ดังนี ้
กลุ่มครอบครัวอิทธิโรจนกุล
100.00%
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : รายละเอียดผู้ถือหุ้นแสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อ 9.2 เรื่ องผู้ถือหุ้น

หน้ าที่ 1 - 5

