บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2.2
กำรประกอบธุรกิจ
1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PIMO”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตมอเตอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กาลัง
สาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่องสูบนา ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สาหรับสระและสปา เมื่อเปิดดาเนินการมาได้ระยะหนึ่ง จึง มี
การเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการในช่วงปลายปี 2544 อีก 9,000,000 บาท ทาให้มีทุนจดทะเบียนรวม 10,000,000 บาท ต่อมา
ในช่วงต้นปี 2545 ทางกลุ่มครอบครัวอิทธิโรจนกุลได้เข้าถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้าบริหารงานจนสร้างความก้าวหน้า
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มทุนในเดือนกันยายน ปี 2545 อีก 90,000,000 บาท ทาให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น
100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท กรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนีเป็นอย่างดี ทาให้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เน้นให้ความสาคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้
งาน โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากลที่บริษัทฯ ได้รับ จากองค์กรชันนา ทังมาตรฐานสินค้า CE (มาตรฐานตาม
ข้อกาหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพ
ยุ โรป) และใบรั บ รองระบบการจั ด การคุ ณ ภาพสากล ISO 9001:2008 นอกจากนี บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ รางวั ล Vendor
Performance Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ลูกค้าชันนาในประเทศมอบให้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยสูง และการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก อิหร่าน ประเทศแถบตะวันออกกลาง และญี่ปุ่น ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีผลการดาเนินงานเติบโตขึนทุกๆ ปี
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภาพสูง มีการใช้เทคโนโลยี ในการผลิตมอเตอร์และอุปกรณ์มอเตอร์
ที่ทันสมัย สายการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติผสมผสานด้วยเครื่องพันลวดที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีการใส่
ขดลวดและอุปกรณ์การผลิตลงคอยล์และแกนควบคุมด้วยระบบ Computer Numerical Control (CNC) เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นโรงงานผู้ผลิต มอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กาลังที่ใช้กับ
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องสูบนา ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สาหรับสระและสปาที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้ตราสินค้า
“Pioneer Motor” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กับสินค้าจากต่างประเทศ ทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ และ
ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศต่างๆ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “คุณภำพสินค้ำที่ยอดเยี่ยม กำรให้บริกำรลูกค้ำที่เป็นเลิศ และ
กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ โดยมีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง” และเป็นผลให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตังไว้
คือ “บริษัทฯ จะเป็นผู้นำทำงกำรผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์สำหรับบ้ำนและอุตสำหกรรมโดยมีนโยบำยกำรผลิต
สินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ”
หน้าที่ 1 - 1

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ปัจจุบัน บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130,000,000 บาท แบ่งเป็นทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 100,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจานวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
ส่วนทุนจดทะเบียนที่รอการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเท่ากับ 30,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจานวน 120,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
1.1 เป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจโดยการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดทังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ การก้าวไปสู่การเป็นผู้นาด้านการผลิตและจาหน่าย
มอเตอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศและมอเตอร์กาลังสาหรับอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ทังนี คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี
วิสัยทัศน์

“บริษัทฯ จะเป็นผู้นำทำงกำรผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์สำหรับบ้ำนและอุตสำหกรรมโดย
มีนโยบำยกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถสร้ำงควำมพึง
พอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ”

พันธกิจ

“มุ่ง มั่ น ในกำรพั ฒนำผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี คุณ ภำพสนองควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ทั้ง ในและ
ต่ำงประเทศ ยกระดับให้ควำมรู้ควำมสำมำรถพนักงำนในองค์กรและอบรมเรื่องควำม
ปลอดภัย”

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญ
นับตังแต่ก่อตังธุรกิจ ในปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ ดังนี
ปี
เหตุกำรณ์ทสี่ ำคัญ
ปี 2544
- จดทะเบียนก่อตังบริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด เมื่อวันนี 12 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้น 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีสานักงานใหญ่
ตังอยู่ที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตาบลดอกแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544
ปี 2545
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545
- ขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยส่งออกสินค้าไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ
ปี 2556
- ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของ TUV Rheinland Cert GmbH certifies ในขอบข่ายการ
ออกแบบ และการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับ เครื่องปรับอากาศ การออกแบบ และการผลิตมอเตอร์
อุตสาหกรรม สาหรับปั๊มนาชนิดจุ่ม ปั๊มสระว่ายนา ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สาหรับพัดลมอุตสาหกรรม และ
มอเตอร์สาหรับการใช้งานอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใบรับรองมีผลบังคับใช้ตังแต่ 29 พฤศจิกายน 2556
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ปี
ปี 2557

-

-

ปี 2558

-

-

เหตุกำรณ์ทสี่ ำคัญ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ครังที่ 3/2557 มีมติซือที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทฯ เช่าอยู่ เพื่อทาโรงงานและที่พักอาศัย คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 5762, 5763 และ 22656
ตังอยู่ที่ 78 หมู่ 3 ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนือที่รวม 8-3-55 ไร่ (3,555 ตาราง
วา) ในราคาตารางวาละ 6,250 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 22,218,750 บาท จากนางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
(ผู้บริหาร) เพื่อรับโอนกรรมสิทธิเป็นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2557 ครั งที่ 4/2557 มี ม ติ ซื อสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย อาคารโรงงาน 2 ชัน พืนที่ใช้สอย 3,552 ตารางเมตร อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
ชัน พืนที่ใช้สอย 98.50 ตารางเมตร อาคารโรงงาน พืนที่ใช้สอย 375 ตารางเมตร ซึ่งตังอยู่บนที่ดินโฉนด
เลขที่ 5762, 5763 และ 22656 ตาบลดอนแฝก อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่
ริษัทฯ เช่าอยู่ก่อน ในราคา 11,555,860 บาท จากนายวสันต์ อิทธิโรจนกุล (กรรมการ) เพื่อรับโอน
กรรมสิทธิเป็นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
(หมายเหตุ : ราคาซือขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการประเมินราคาจากบริษัทสยามแอพเพรซัล
แอนด์ เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อสาธารณะ)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี
- การแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด
- การเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็น 0.25 บาท ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญเพิ่มจาก
1,000,000 หุ้น เป็น 400,000,000 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาทเป็น
130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25
บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก (Initial Public Offering : IPO)
- อนมุติให้นาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (mai)
ดาเนินการแปรสภาพ จากบริษัทจากัด เป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ไพโอ
เนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี
กลุ่มครอบครัวอิทธิโรจนกุล
100.00%
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุ : รายละเอียดผู้ถือหุ้นแสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้อ 9.2 เรื่องผู้ถือหุ้น
หน้าที่ 1 - 3

