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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1 ความเปนมา 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 ในนาม “บริษัท ไทยมิตซูวา 
จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 2 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิต พนสี พิมพสี และประกอบชิ้นสวน
พลาสติก (Plastic Injection Molding & Assembly) เพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา และเครื่องใช
อิเล็กทรอนิกส เพื่อจําหนายใหแกผูผลิตสินคาตนแบบ (OEM) ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และตางประเทศ กลุมผูเริ่ม
กอตั้งบริษัท คือ บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (Mitsuwa Electric Industry Co. Ltd.) ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําดาน
การรับจางผลิต และประกอบชิ้นสวนพลาสติกที่มีประวัติการดําเนินงานมานานกวา 40 ปจากประเทศญี่ปุน  

ในชวงเริ่มตนของการดําเนินกิจการ บริษัทมุงเนนธุรกิจดานการผลิต พนสี พิมพสี และประกอบผลิตภัณฑชิ้นสวน
พลาสติกประเภทออดิโอวิชชัวล (Audio Visual) เชน VCR ระบบสเตริโอสําหรับรถยนต และกลองถายรูป ตอมาบริษัทได
เริ่มขยายตลาดเขาไปในกลุมผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเครื่องใชในสํานักงาน (Office Automation) เชน เครื่องแฟกซ 
เครื่องถายเอกสาร และแปนพิมพคอมพิวเตอร   และสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนต (Automotive) เชน แผงกันชน 
และกระจกขาง 

นับตั้งแตเปดดําเนินการมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาเปนลําดับ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 95 ลาน
บาท ใน ป 2535 และไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเปน 161.50 ลานบาทในป 2538 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2546 บริษัท
ไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 199.5 ลานบาท พรอมกับการเปลี่ยน
ชื่อบริษัทเปน “บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)”  

ในระยะ 5 ปที่ผานมา บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับอํานาจในการควบคุมการบริหารบริษัท โดยกลุมผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทก็คือ กลุมมิตซูวา (Mitsuwa Group) ซึ่งประกอบไปดวย บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทแม บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด และ ตระกูลยามาดาซึ่งเปนกลุมผูบริหารของบริษัท  และเจแปน เอเชีย อิน
เวสเมนต คัมปะนี ลิมิเต็ด (JAIC) ซึ่งเปนกองทุนจากประเทศญี่ปุน 
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2.2 โครงสรางทางธุรกิจ 
 

2.2.1 ผลิตภัณฑหลัก 
ที่ผานมาธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับจางผลิต พิมพสี พนสี และประกอบชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ

จําหนายใหผูผลิตสินคาตนแบบ (OEM) ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน และตั้งฐานการผลิตทั้งในประเทศไทย 
และตางประเทศ บริษัทใหบริการผลิต พิมพสี พนสีและประกอบชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑตางๆ ไดหลาก
หลายประเภท โดยลักษณะของชิ้นสวนพลาสติกแบงแยกตามลักษณะผลิตภัณฑสําเร็จรูปเปนดังนี้ 
 
1. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวล (Audio Visual) เชน หนากาก (Cover) และปุมควบ

คุม (Button) ตางๆ ของเครื่องเลนวีดีโอเทป (VCR) ดีวีดี (DVD Player) ระบบเครื่องเสียงภายในบาน (Home 
Audio) และโครงเครื่องเลนวีดีโอเทป เครื่องรับโทรทัศนชนิดจอแบน (Flat Screen Television) กลองวิดีโอ
ดิจิตอล (Handycam) และกลองถายรูป (Camera) 

 
2. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชในสํานักงาน (Office Automation) และเครื่องใชไฟฟาภาย

ในบาน (Home Appliances) เชน โครง (Body) ของเครื่องแฟกซ (Facsimile) เครื่องถายเอกสาร (Copier) 
และ เครื่องพิมพงาน (Printer) แปนพิมพคอมพิวเตอร โครงเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) หนากากและ
รีโมตคอนโทรลสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ โครงพัดลมดูดอากาศ (Ventilator) โครงเครื่องรับโทรศัพท และ โครง
เครื่องไมโครเวฟ (Microwave Oven) เปนตน 

 
3. ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับรถยนต (Automobile) รถกระบะ (Pick Up) และจักรยานยนต (Motorcycle) เชน บัง

โคลน (Fender) รถจักรยานยนตสวนหนาและหลัง แผงกันชน (Bumper) กระจกขาง (Door Mirror) คันจับ
ประตู (Door Handle)  ที่ปดน้ําฝน และระบบเครื่องเสียงภายในรถยนต (Car Audio) เปนตน  

 
นอกจากนี้ นับตั้งแตเดือนเมษายน 2544 เปนตนมา บริษัทไดเริ่มใหบริการพิเศษแกลูกคาโดยการรับซอมและปรับ

ปรุงแมพิมพที่ใชในการผลิตชิ้นสวนพลาสติกซึ่งถือเปนการสรางมูลคาเพิ่มในการใหบริการแกลูกคาของบริษัท  (Value -
Added Service) 

 
2.2.2 โครงสรางทางธุรกิจของกลุมบริษัท 

ปจจุบันบริษัทมีผูถือหุนใหญ คือ บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศญี่ปุน โดยมี
โครงสรางของกลุมบริษัทดังแสดงไวในหนาถัดไป 
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รูปที่ 2.2.1 โครงสรางทางธุรกิจของกลุมมิตซูวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้สัดสวนการถือหุนของบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด และบริษัท โอซากามิตซูวา จํากัดในบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด 
(มหาชน) จะเหลือรอยละ 54.19 และ 2.51 ตามลําดับ   
   
** ตระกูลยามาดารวมถึงนายฮิโรโซ ยามาดา นายฮิโรชิ ยามาดา และนางโยชิมิ ยามาดา หลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุน
ของตระกูลยามาดาในบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) จะเหลือรอยละ 10.14  

 
***บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) รวมลงทุนกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดในสัดสวน 50:50 ในบริษัท มิตซูวาพรีซิช่ัน พลาสติก (วูซิ) 
จํากัดในชวงปลายเดือนพฤษภาคม 2546 บริษัทดังกลาวจะเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนกันยายน 2546  

 

****ปจจุบัน บริษัทแรนนี่ จํากัดมีสภาพเปนบริษัทรางมาต้ังแตป 2543และไมมีการประกอบพาณิชยกิจ บริษัทจะดําเนินการชําระบัญชีและปดบริษัทดังกลาว
เปนการถาวรตอไป 
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ปจจุบัน บริษัทในกลุมมิตซูวาซึ่งมีการดําเนินธุรกิจผลิต ประกอบและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกประกอบไปดวย  
1) บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแมของบริษัทอื่นๆในกลุมมิตซูวา บริษัทดังกลาวดําเนินการ

ผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑโลหะผสม ผลิตภัณฑพลาสติกสังเคราะห และแมพิมพ โดยลูกคากลุมเปาหมาย
จะเปน OEM ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสซึ่งตั้งฐานการผลิตอยูในประเทศญี่ปุน 

2) บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในกลุมมิตซูวา บริษัทดังกลาวดําเนินการผลิต และจัดจําหนาย
เครื่องขายอาหารและเครื่องดื่มชนิดหยอดเหรียญ (Vending Machine) และเครื่องกําจัดแมลง โดยตลาดหลัก
ของบริษัทดังกลาวจะอยูในประเทศญี่ปุน 

3) บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิต และจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเคร่ืองใชไฟฟา 
เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนตเพื่อจัดจําหนายใหแกผูผลิตสินคาตนแบบ (OEM) จากญี่ปุนซึ่งมีฐานการ
ผลิตอยูในประเทศไทยซึ่งดําเนินการผลิตสินคาทั้งเพื่อจําหนายในประเทศไทยเอง และสงออกไปตลาดตาง
ประเทศ  

4) บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและยานยนต บริษัทจะขายสินคาที่ผลิตไดใหกับ OEM ที่มีฐานการ
ผลิตอยูในประเทศจีนซึ่งจะทําการผลิตสินคาทั้งเพื่อจําหนายในประเทศจีน และสงออกไปตลาดตางประเทศ เปน
หลัก 

  
ที่ผานมา บริษัทแมมีนโยบายใหความชวยเหลือแกบริษัทในเครือในดานตางๆ ดังจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดทํา

สัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement) กับบริษัทแม ซึ่งสัญญาดังกลาวได
กําหนดใหบริษัทแมใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกบริษัททั้งในดานเทคโนโลยีในการผลิต และการตลาด สําหรับ 
บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น (พลาสติก) วูซิ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือบริษัทใหม และจะเริ่มดําเนินงานในเดือนกันยายน 2546 
นั้น บริษัทแมจะใหการสนับสนุนแกบริษัทดังกลาวในดานการตลาด และการจัดการ ในขณะที่บริษัทจะใหการสนับสนุนทาง
ดานเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก 

  ที่ผานมา กลุมมิตซูวามีนโยบายแบงแยกตลาด (Market Segmentation) สําหรับบริษัทแตละบริษัทในเครืออยาง
ชัดเจน เพื่อไมใหบริษัทในเครือแขงขันกันเอง นโยบายดังกลาวกําหนดใหบริษัทแตละบริษัทในเครือดําเนินการผลิต จัด
จําหนายสินคา และใหบริการแกลูกคา OEM ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศอันเปนที่ตั้งสํานักงานของแตละบริษัทเปนหลัก 
กลาวคือ บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) จะผลิต จัดจําหนายสินคา และใหบริการแก OEM ที่มีฐานการผลิตอยูใน
ประเทศไทย บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด และบริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด จะผลิต จัดจําหนายสินคา และให
บริการแก OEM ในประเทศญี่ปุน   และบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด จะผลิต จัดจําหนายสินคา และให
บริการแก OEM ในประเทศจีน  
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2.2.3 โครงสรางรายไดของบริษัท 

โครงสรางของรายไดในแตละสายผลิตภัณฑพลาสติก และการใหบริการของบริษัทเปนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.2.1 โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2542/2543 2543/2544 2544/2545 และ 2545/2546  

                           
2542/2543 2543/2544 2544/2545 2545/2546 สายผลิตภัณฑ 
มูลคา 

(ลานบาท) 
% มูลคา 

(ลานบาท) 
% มูลคา 

(ลานบาท) 
% มูลคา 

(ลานบาท) 
% 

ออดิโอวิชชัวล 469 80 492 69 485 63 510 55 
เครื่องใชในสํานักงาน  
และเครื่องใชในบาน  

51 9 157 22 156 20 169 18 

รถยนต และรถจักรยานยนต  65 11 62 9 75 10 224 24 
ใหบริการซอม ปรับปรุง และบริการ
ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวกับแมพิมพช้ิน
สวนพลาสติก 

- - - - 55 7 29 3 

รวม 585 100 711 100 771 100 932 100 
 
จากมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทในรอบ 4 ปที่ผานมา จะเห็นวารายไดหลักของบริษัทจะมาจากสาย

ผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวล อยางไรก็ตามบริษัทก็มุงที่จะสรางรายไดจากสายผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับรถยนตและ
รถจักรยานยนตมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตยานยนตของไทย เนื่องจาก
บริษัทผูผลิตยานยนตชั้นนําของโลกจากญี่ปุนไดเขามาลงทุนในไทยเพื่อเปนฐานการผลิตสําหรับการสงออกไปตลาดใน 
เอเชีย และออสเตรเลีย 
 
 
  


