บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ตารางแสดงทรัพย์ สินของบริษัทที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประเภททรัพย์ สนิ
1. ที่ดิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์ สิน
-

-

-

-

-

-

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 5759 เลขที่ดิ น 188 ตํ าบล
คลองพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 5 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 11015 เลขที่ดนิ 187 ตําบล
คลองพลู อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 6 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 65140 เลขที่ดนิ 539 ตําบล
ดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 7 ไร่ 0 งาน 43 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5762 เลขที่ดิน 184 ตําบล
ดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 5763 เลขที่ดิน 186 ตําบล
ดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22656 เลขที่ดนิ 185 ตําบล
ดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 0 ไร่ 0 งาน 02 ตารางวา

ภาระผูกพัน

มูลค่ าสุทธิ
ณ วันที่ 31ธ.ค.57

การใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์ สิน

เป็ นเจ้ าของ

ที่ตงอาคารโรงงาน
ั้
(โรงตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก)

เป็ นเจ้ าของ

ที่ตงอาคารโกดั
ั้
งพร้ อมชันลอย
้
สําหรับสโตร์ วตั ถุดิบ และ
สินค้ าสําเร็จรูป

เป็ นเจ้ าของ

เป็ นเจ้ าของ

ติดภาระจํานองเป็ น
หลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่มีกบั เจ้ าหนี ้
สถาบันการเงิน รวม
วงเงินจํานองเท่ากับ
132 ล้ านบาท

ที่ดินเปล่า
34.22
ที่ตงอาคารโรงงานและ
ั้
ออฟฟิ ศสํานักงาน 2 ชัน้

เป็ นเจ้ าของ

ที่ตงโรงอาหาร
ั้

เป็ นเจ้ าของ

ที่ตงอาคารตึ
ั้
กสํานักงาน 2 ชัน้
โรงอาหาร และป้อมยาม

หน้ าที่ 5 - 1

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์ สนิ
-

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
3.
4.
5.
6.

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์ สิน

เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างการติดตัง้

ที่ดินโฉนดเลขที่ 65141 เลขที่ดนิ 540 ตําบล
ดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เนื ้อที่รวม 3 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

ภาระผูกพัน

มูลค่ าสุทธิ
ณ วันที่ 31ธ.ค.57

เป็ นเจ้ าของ

การใช้ ประโยชน์ ใน
ทรัพย์ สิน
ที่ตงอาคารตึ
ั้
ก 2 ชัน้ (หอพัก)

เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

44.29

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

30.93
1.49
9.11
0.42

สํานักงาน / โรงงาน /
อาคารเก็บสินค้ า
เพื่อใช้ ในกิจการ
เพื่อใช้ ในกิจการ
เพื่อใช้ ในกิจการ
เพื่อใช้ ในกิจการ

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีเครื่ องจักรและยานพาหนะซึง่ ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน ประมาณ 10.4 ล้ านบาท (ปี 2556 : 8.6 ล้ านบาท)

หน้ าที่ 5 - 2

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

5.2

เครื่องหมายการค้ า

บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การกับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์
สําหรับมอเตอร์ กําลังที่ไม่ใช้ กบั ยานพาหนะทางบก และมอเตอร์ เครื่ องปั๊ มนํ ้า ซึง่ การจดทะเบียนเครื่ องหมายบริ การนี ้ จะมีอายุ
ความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน และเมื่อครบกําหนดก็สามารถต่ออายุออกได้ เป็ นคราวๆ คราวละ 10 ปี
เครื่องหมายการบริการ

5.3

กรรมสิทธิ์
รายละเอียด
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ อยู่ ร ะ หว่ า งขั น้ ต อ นก ารยื่ นข อจ ด ทะ เบี ย น
เครื่ องหมายการค้ ากับกรมทรั พย์ สินทางปั ญญา
(ทางบริ ษัท ได้ ยื่ น คํา ขอจดทะเบี ยนเครื่ อ งหมาย
การค้ า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตน ได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 0.08 ล้ านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายละเอียด

มูลค่ า (ล้ านบาท)
4.46
(4.38)
0.08

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

หน้ าที่ 5 - 1

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

5.4

สัญญาที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ

5.4.1

สัญญาซือ้ ขาย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาซื ้อขายกับผู้วา่ จ้ างผลิตสินค้ าประเภทมอเตอร์ สาํ หรับปั๊ มทีใ่ ช้ ตามบ้ านพักอาศัย ใน
ลักษณะที่เป็ นการผลิตสินค้ าตามคําสัง่ ของผู้ซื ้อ (OEM) ซึง่ เป็ นผู้สงั่ ซื ้อรายใหญ่ โดยมีสาระสําคัญของสัญญาดังนี ้
ข้ อสรุ ปที่สาคัญของสัญญาซือ้ ขาย
คู่สัญญา
ระหว่ างบริษัทกับผู้ซอื ้ สินค้ ารายใหญ่ รายหนึ่ง
ลักษณะของสัญญา
:
เป็ นการตกลงซื ้อขายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็ จรู ป และ/หรื อ วัตถุดิบ โดยมีขนาด
แบบ และลักษณะตามที่ผ้ ซู ื ้อเป็ นผู้กําหนด ซึง่ เป็ นไปตามใบเสนอราคาที่บริ ษัทเสนอไป
และได้ รับการอนุมตั ิ
เงือ่ นไขสาคัญของสัญญา :
1. บริ ษัทฯ ต้ องเป็ นผู้ผลิตเอง ห้ ามว่าจ้ างผลิตโดยเด็ดขาด
2. ส่งชิ ้นงานตามสัญญาแก่ผ้ ซู ื ้อตามจํานวนตามกําหนด และสถานที่ที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
3. หากเกิดความเสียหายของชิ ้นงาน อันเกิดจากความบกพร่ องของบริ ษัทฯ ต้ องจัดสัง่
ชิ ้นงานหรื อวัตถุดิบตามสัญญาทดแทนตามกําหนดเวลา และปริ มาณที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการ
ถ้ าไม่สามารถผลิตและส่งมอบได้ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบโดยทันที หากส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิ จของผู้ซือ้ บริ ษัทฯ ต้ องรั บผิดชอบต่อความเสียหายทัง้ หมดที่เกิ ด
ขึ ้นกับผู้ซื ้อ
4. ห้ ามบริ ษัทฯ จําหน่ายชิ ้นงานให้ กบั ผู้อื่น เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากผู้ซื ้อเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อน
5. คุณภาพของสินค้ าต้ องเป็ นไปตามสัญญาประกันคุณภาพระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย
(ปรากฎตามสรุปข้ อสําคัญของสัญญาประกันคุณภาพ ในข้ อ 5.4.2)
การออกใบสินค้ า
:
1. ผู้ซื ้อตกลงจะออกใบสัง่ ซื ้อให้ แก่บริ ษัทฯ ล่วงหน้ าในแต่ละงวด เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน
2. หากผู้ซือ้ มีความจํ าเป็ นต้ องระงับการจัดส่งชั่วคราว หรื อ ชะลอการส่งสินค้ าตาม
สัญญาบางส่วนหรื อทังหมดในใบสั
้
ง่ ซื ้อสามารถกระทําได้ โดยแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนส่งไม่น้อยกว่า 5 วัน
การยกเลิกการสั่งซือ้
:
กรณีที่ผ้ ซู ื ้อมีความจําเป็ นต้ องยกเลิกการสัง่ ซื ้อตามสัญญาบางรายการ ผู้สงั่ ซื ้อจะแจ้ ง
ให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
มูลค่ าการซื้อขายตาม
:
ไม่มีการกําหนดไว้ จะเป็ นไปตามใบสัง่ ซื ้อของผู้ซื ้อแต่ละครัง้
สัญญา
การชาระราคา
:
ผู้ซื ้อจะชําระค่าสินค้ าตามสัญญาภายในกําหนด 60 วัน นับแต่ได้ รับสินค้ า
ระยะเวลาการผูกพันตาม
สัญญา

:

วันที่สัญญามีผลใช้ บังคับ

:

การเลิกสัญญา

:

กําหนดไว้ วา่ "สัญญาจะสมบูรณ์และมีผลใช้ บงั คับ 1 ปี นับจากวันที่มีผลจนกว่าฝ่ ายใด
ยื่นขอเรี ยกร้ องแก่อีกฝ่ ายหนึง่ จากนันสั
้ ญญาจะถูกขยายออกไปอีก 1 ปี "
มีผลบังคับตามสัญญาตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิการยน 2555
1. ฝ่ ายใดผิดสัญญา อีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ทีโดยไม่จําเป็ นต้ องชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ (ผู้ขาย)
หน้ าที่ 5 - 2

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสรุ ปที่สาคัญของสัญญาซือ้ ขาย
คู่สัญญา

ระหว่ างบริษัทกับผู้ซอื ้ สินค้ ารายใหญ่ รายหนึ่ง
2. ในการบอกเลิกสัญญาผู้ซื ้อจะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน

5.4.2 สัญญาประกันคุณภาพ
ข้ อสรุ ปที่สาคัญของสัญญาประกันคุณภาพ
คู่สัญญา
ระหว่ างบริษัทกับผู้ซอื ้ สินค้ ารายใหญ่ รายหนึ่ง
:
จุดประสงค์ ของสัญญา :
เพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพ ทําให้ เกิดความเข้ าใจด้ านคุณภาพ และเพื่อการรักษาและ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้ า ซึง่ ผู้ซื ้อจะสัง่ ซื ้อจากบริ ษัทฯ
การรั บประกัน
:
บริ ษั ท ฯ รั บ ประกัน ว่า สินค้ า ที่ ผ้ ูซื อ้ สั่งซื อ้ เป็ นสิน ค้ า ที่ ไม่มี ข้ อ บกพร่ อ ง ทัง้ (1) ด้ า น
วัตถุดิบ (2) ด้ านความผิดพลาดในการผลิต
การทวนสอบ (ชิน้ ส่ วน
:
1. หลังจากตรวจรายการชิ ้นส่วนวัตถุดิบตามข้ อกําหนดซึง่ ได้ แจ้ งไว้ แล้ ว
และวัตถุดิบ)
2. บริ ษัท ฯ ยิน ยอมให้ ค วามร่ วมมือ ให้ ผ้ ูซื อ้ หรื อ ตัว แทน เข้ าตรวจสอบยืน ยัน สิน ค้ า
(ชิ ้นส่วนและวัตถุดิบ) ที่สงั่ ซื ้อ ณ สถานที่ของบริ ษัทฯ หรื อแหล่งผลิตของบริ ษัทฯ ตาม
SPECIFICATIONS ทีต่ กลงกันไว้ แล้ ว
การรั บประกันคุณภาพ
:
บริ ษัทฯ จะจัดทําและคงไว้ ซงึ่ ระบบรับประกันคุณภาพของขันตอนการผลิ
้
ตตังแต่
้ ต้นจน
จบ และสินค้ าต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ซื ้อ และคงไว้ ซงึ่ คุณภาพที่เชื่อถือได้
ระยะเวลาตามสัญญา
:
สัญ ญาจะสมบูร ณ์ แ ละมี ผ ลบัง คับ ใช้ 1 ปี นับ จากวัน ที่ มี ผ ล จนกว่ า ฝ่ ายใดยื่ น ข้ อ
เรี ยกร้ องแก่อีกฝ่ ายหนึง่ จากนันสั
้ ญญจะถูกขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี
วันที่สัญญามีผลใช้
:
สัญญามีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555
บังคับ
การเลิกสัญญา
:
ไม่ได้ กล่าวไว้ เนื่องจากว่าสัญญานีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาซือ้ ขายที่
บริ ษัทฯ ได้ ทําไว้ กบั ผู้ซื ้อ
5.4.3

สัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมตามสัญญาการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เป็ น
ยอดเงินคงค้ าง เท่ากับ 30 ล้ านบาท โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
คู่สัญญา
สถาบันการเงินแห่ งที่ 1
ความสัมพันธ์ ของ
:
- ไม่มี คู่สัญญา
ประเภทเงินกู้ยมื
:
วงเงินกู้โดยออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (P/N)
เงือ่ นไขการกู้ยมื
:
เป็ นวงเงินกู้ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สกง.12/2555 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่ องการให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผ้ ทู ี่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2554
หลักประกัน
:
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ างในกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จํากัด (มหาชน)
และคํ ้าประกันโดยนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล และนางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล คํ ้าประกันใน
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คู่สัญญา

5.5

สถาบันการเงินแห่ งที่ 1
ฐานะส่วนตัวเต็มวงเงิน
กรมธรรม์

สัญญาที่ 1
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรั พย์ สินเอาประกัน

:
:
:

ที่ตั้งทรั พย์ สิน

:

ระยะเวลา
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์

:
:
:

สัญญาที่ 2
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรั พย์ สินเอาประกัน

:
:
:

ที่ตั้งทรั พย์ สิน

:

ระยะเวลา

:

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
14016-018-140000074
การประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
สิง่ ปลูกสร้ าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ประกอบด้ วย
1) บ้ านตึก 2 ชัน้
2) อาคารโรงงานและสํานักงาน 2 ชัน้
3) อาคารโกดัง (1)
4) โรงอาหาร
5) อาคารโกดัง (2)
6) อาคารตึก 2 ชัน้
7) อาคารห้ องนํ ้า
8) ป้อมยาม
9) โรงจอดรถ (1)
10) โรงจอดรถ (2) รวมสิง่ ปรับปรุงพัฒนา ลานคอนกรีต รัว้ และถังแชมเปญ
ออฟฟิ ศ : 78 หมูท่ ี่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558
47,400,000 บาท
ธนาคารผู้รับจํานอง
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
14016-018-140000063
การประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ เอาประกันภัย ประกอบด้ วย
1) สิง่ ปลูกสร้ าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)
มูลค่า 30,600,000 บาท
2) เฟอร์ นิเจอร์ สิง่ ตกแต่งติดตังตรึ
้ งตรา
มูลค่า 12,000,000 บาท
3) สต็อกสินค้ า
มูลค่า 60,000,000 บาท
4) เครื่ องจักร และอุปกรณ์
มูลค่า 200,000,000 บาท
อาคารโรงงาน : 78 หมูท่ ี่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558
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สัญญาที่ 2
วงเงินคุ้มครอง
ผู้รับผลประโยชน์
5.6

:
:

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
302,600,000 บาท
ธนาคารผู้รับจํานอง

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุน
ในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังโครงการลงทุ
้
นแต่ละโครงการ บริ ษัทฯ จะให้ ความสําคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่
เกื ้อหนุนและเอื ้อประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและ
สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษัทฯ อย่างรอบคอบ หากจะมีการลงทุนก็จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิที่กําหนดไว้ และต้ องดําเนิ นการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ บริ ษัทฯ จะ
ควบคุม ผ่านการส่ง กรรมการ และ/หรื อผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เข้ า ไปเป็ นกรรมการ เพื่ อ ควบคุม ทิ ศ ทางและนโนบายการ
บริ หารงานให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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