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6.   โครงการดําเนินงานในอนาคต 
       
6.1 การพัฒนาระบบ Material Resource Planning (MRP) 

ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในระหวางการพัฒนาระบบ Material Resource Planning (MRP) ซึ่งเปนการใชระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อจัดการสินคา และวัตถุดิบคงคลัง ปจจุบันบริษัทกําลังอยูในระหวางการพัฒนา Phase 1 ของระบบดัง
กลาว หลังจากการพัฒนาระบบ MRP เสร็จส้ิน จะชวยแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินคาคง
คลังของบริษัทในขั้นตอนของการอนุมัติการนําสินคาออกจากคลัง การควบคุมการออกเอกสารรับจายสินคาระหวางโรงงาน 
การควบคุมการบันทึกรับเขาและจายออกของบัญชีคุมสินคา และการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคา และปรับปรุงประสิทธิ
ภาพทางดานการควบคุมคลังสินคา รวมถึงควบคุมการเบิกใชวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต  คาดวาการพัฒนาระบบ MRP 
จะเสร็จส้ินในราวกลางป 2547  และตองใชเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งแหลงเงินทุนที่ใชจะเปนแหลงเงินทุนจากภาย
ในกิจการเอง 

  
6.2 การขยายกําลังการผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต 

ผูบริหารของบริษัทเห็นวาตลาดชิ้นสวนสําหรับรถยนต และรถจักรยานยนตยังคงมีศักยภาพที่ดี เนื่องจากการที่ผู
ผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตจากญี่ปุนจะขยายกําลังการผลิตในประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาบริษัทไดเปด
โรงงานแหงที่ 6 เพื่อดําเนินการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต โดยใชเงินลงทุนทั้งส้ิน 50 ลานบาท ปจจุบันโรงงาน
แหงที่ 6 มีกําลังการผลิต 150,000 ชิ้นตอป บริษัทมีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตของโรงงานดังกลาวเปน 300,000 ชิ้นตอป 
ภายใน 3 ปขางหนา และคาดวาตองใชเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรอีกประมาณ  20 ลานบาท 
 
6.3 การขยายธุรกิจผลิตช้ินสวนพลาสติกเขาไปในประเทศจีน 

บริษัทไดรวมกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด จัดตั้งบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ซึ่งจะ
ดําเนินการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนตเพื่อจัดจําหนายให
กับผูผลิตสินคาตนแบบ (OEM) ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศจีน เปนหลัก รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนที่ 2 หนาที่  35 
 



  บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

ตารางที่ 6.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน การผลิตและกําลังการผลิตของบริษัท มิตซูวาพรีซิช่ัน พลาสติก (วูซิ) จํากัด  
 

ช่ือบริษัท บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด  
(Mitsuwa Precision Plastic (Wuxi) Co., Ltd. 

ผูถือหุน บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
โดยทั้งสองบริษัทถือหุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดในสัดสวน 
50:50  

สถานที่ตั้งของบริษัทและโรงงาน สวนอุตสาหกรรมไฟฟาและเครื่องกล เขตพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมแหง
ชาติวูซิ  เมืองวูซิ  ประเทศจีน 

อายุของโครงการ 50 ป เริ่มตั้งแตวันกอตั้งบริษัทในเดือนกันยายน 2545 ซึ่งถาหากบริษัทตองการตอ
อายุระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทหลังจากครบ 50 ป บริษัทจะตองยื่นเรื่อง
ตอหนวยงานที่พิจารณาอนุมัติเปนการลวงหนา 6 เดือนกอนที่จะครบอายุ 

ประมาณการเงินลงทุนรวมของ
โครงการ 

12.5 ลานดอลลารสหรัฐ * 

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 5 ลานดอลลารสหรัฐ** 

ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภทชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟ
ฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนต  

ลูกคากลุมเปาหมาย ลูกคาเปาหมายหลักของบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด คือ OEM ผู
ผลิตเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนตซึ่งมีฐานการผลิตอยูใน
ประเทศจีนซึ่งจะดําเนินการผลิตสินคาทั้งเพื่อจําหนายในประเทศจีน และสงออกไป
ยังตลาดตางประเทศ 

วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิต PS, PP และ ABS 
เครื่องจักรและอุปกรณที่สําคัญ อุปกรณฉีดพลาสติก อุปกรณงานสี งานพิมพ อุปกรณผลิตชิ้นงานโลหะที่ไมใชเหล็ก 

อุปกรณระบายน้ําเสีย และอุปกรณระบายอากาศ 
ประมาณการกําลังการผลิตของ
โครงการ (เฉพาะชวง 10 ปแรกของ
โครงการ) (หนวย: ลานชิ้น/ป) 

ปที่ 1    12.0                                  ปที่ 6  62.4 
ปที่ 2    18.0                                  ปที่ 7  80.4 
ปที่ 3    24.0                                  ปที่ 8 117.6 
ปที่ 4    45.6                                  ปที่ 9 139.2 
ปที่ 5    60.0                                  ปที่ 10 144.0 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน      
(Modified Internal Rate of Return) 

ประมาณ 13 % 

หมายเหตุ * เปนเงินลงทุนที่คาดวาจะใชตลอดอายุโครงการ เงินลงทุนเบ้ืองตนของโครงการเทากับ 4.63 ลานดอลลารสหรัฐ และ
คาดวาจะตองใชเงินลงทุนอีก 7.87 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อใชขยายกําลังการผลิตของโครงการจาก 12 ลานชิ้นตอป 
เปน 144 ลานชิ้นตอป  

 สวนที่ 2 หนาที่  36 
 



  บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

 สวนที่ 2 หนาที่  37 
 

 ** บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ไดรับทุนชําระจากบริษัทและบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
เปนเงิน 2.5 และ 2.13 ลานดอลลารสหรัฐตามลําดับ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2546 ซ่ึงเปนวันที่ผูตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทดังกลาวไดทําการตรวจสอบการรับเงินทุนจดทะเบียนงวดที่ 2 สําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้บริษัท
แมจะจายทุนชําระสวนที่เหลืออีก 0.37 ลานดอลลารสหรัฐใหกับบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ภายใน
สิ้นเดือนกันยายน 2546 บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด จะใชเงินทุนดังกลาวประมาณ 3.92 ลานดอลลาร
สหรัฐเพื่อใชในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต เงินทุนที่เหลือจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจ
การ    

 
บริษัทและบริษัทแมไดเขารวมลงทุนในประเทศจีนในครั้งนี้เนื่องจากเห็นวาตลาดประเทศจีนเปนตลาดที่มีศักยภาพใน

การเติบโตทางธุรกิจที่ดี ตลาดเครื่องใชไฟฟา ยานยนตและเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสของประเทศจีนยังมีศักยภาพในการเจริญ
เติบโตที่ดีมากซึ่งทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมดังกลาวขาง
ตนนาจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดีเชนกัน  ดวยทีมงานผูบริหารของบริษัทที่มีประสบการณที่ยาวนาน การสนับสนุน
ทางดานเทคนิคในการผลิต การตลาดและการจัดการจากบริษัทและบริษัทแม  การลงทุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก    
(วูซิ) จํากัดนาจะกอใหเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีใหกับทั้งบริษัทและบริษัทแม 
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