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11. รายการระหวางกัน 
 

ในป 2545/2546 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ดังตอไปนี้ 
 
1)  คาธรรมเนียมตามสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนาซึ่งบริษัทจายใหกับบริษัท มิตซูวาอิ

เล็กทริค อินดัสตรี จํากัด* 

 

ตารางที่ 11.1  รายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางบริษัทกับบริษัทแม และมูลคาของคาธรรม
เนียมตามสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนาในป 2545/2546 

 
ลักษณะของรายการ

 
นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม 

ความสัมพันธ มูลคาของรายการระหวางกัน
ในป 2545/2546 

คาธรรมเนียมตามสัญญา
การใหบริการทางเทคนิค
และการพัฒนา 

บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค 
อินดัสตรี จํากัด 

- เปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทซึ่ งปจจุบันถือหุน
รอยละ 69.61 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลวของ
บริษัท และจะถือหุนรอย
ล ะ  54.19 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนที่ชําระแลวของ
บริษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุนตอประชาชนใน
ครั้งนี้  
 
 - มีกรรมการบางทานและ
ผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
คือ นายฮิโรโซ ยามาดา 
นายฮิโรชิ ยามาดา และ
นางโยชิมิ ยามาดา 

บริษัทจายคาธรรมเนียมตาม
สัญญาการใหบริการทางเทคนิค
และการพัฒนาซึ่งคิดในอัตรา 5 
% ของยอดขายสุทธิของบริษัท
เฉพาะผลิตภัณฑพลาสติก คิด
เป น จํ านวน เงินทั้ ง ส้ิ น  45.16 
ลานบาท  
โดยมียอดคางจาย  ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2546 ทั้งส้ิน 9.66 ลาน
บาท 

ระหวางกัน

หมายเหตุ  *ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทแมของบริษัทไดแสดงไวในเอกสารแนบ 2 
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ตารางที่ 11.2  สาระสําคัญของสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา             
           
ช่ือสัญญาทางธุรกิจ สัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement) 
คูสัญญา บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
วันที่เริ่มสัญญา/ส้ินสุดสัญญา 1มกราคม พ.ศ. 2544/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
อายุสัญญา 6 ป โดยสามารถตออายุสัญญาได 
สาระสําคัญของสัญญา 1) บริษัทแมจะใหบริการทางดานเทคนิคและการพัฒนาแกบริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให

ขอมูล บริการใหคําปรึกษา และการใหการฝกอบรมในดานการผลิตและการตลาด 
นอกจากนี้ยังใหความชวยเหลือทางดานบุคลากร เพื่อถายทอดประสบการณ และ
ความรูใหแกพนักงานของบริษัทอีกดวย 
2) สัญญาและขอตกลงในสัญญาฉบับนี้ไมสามารถโอนหรือมอบหมายใหแกผูอื่น 
โดยปราศจากการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาทั้งสองฝาย 
3) หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับใดๆในสัญญานี้ จะตองมีคํายินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากคูสัญญาทั้งสองฝาย 

คาตอบแทน อัตรารอยละ 5 ของยอดขายสุทธิประจําเดือนของบริษัทหลังหักคาประกันภัย ภาษี
ขาย และคาอากรประเภทอื่นๆ คาตอบแทนดังกลาวจะมีการชําระเปนรายไตรมาส 
ทุกๆสิ้นไตรมาส โดยชําระเปนสกุลเงินเยนญี่ปุน 

                                           
ความจําเปนในการทําสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนา และความสมเหตุสมผลของอัตราคา
ธรรมเนียมตามสัญญา 
 

การดําเนินธุรกิจรับจางผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและ 
อุปกรณยานยนตใหแกผูผลิต OEM ชั้นนําใหประสบความสําเร็จจะตองไดรับความเชื่อถือและไววางใจในคุณภาพสิน
คา และการใหบริการจากลูกคาเหลานี้ ซึ่งจะมีความเขมงวดในการคัดเลือกคูคาของตนเพื่อที่ผูผลิต OEM ชั้นนําเหลา
นี้จะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสินคาและความเชื่อถือของลูกคาในสินคาของตนเองไดอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว บริษัทไดเห็นถึงประโยชนที่บริษัทจะไดรับในการเขาทําสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนากับบริษัท 
มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด เนื่องจากบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิต จัดจําหนายและใหบริการที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑเครื่อง
ใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนตมานานกวา 40 ป  มีความสัมพันธทางดานการคาที่ดีมาอยางยาวนาน 
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจาก OEM ผูผลิตเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส และยานยนตชั้นนํา
จากญี่ปุน  ตลอดจนมีฝายวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการพัฒนาเทคนิคในการผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยาง 
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ตอเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดเปนอยางดี  ดังนั้น การไดรับการแนะนําทางดานการตลาด 
เทคโนโลยีการผลิต และการบริหารระบบการผลิตจากบริษัทแม โดยมีขอบเขตบริการดังที่จะกลาวตอไป จะชวยให
บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จและเติบโตไดตามเปาหมาย  

 

• ความชวยเหลือทางดานเทคนิคการผลิต  
บริษัทแมไดจัดสงผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนเพื่อใหคําแนะนําและการอบรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและการบริหาร
ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนผลิตภัณฑ การควบคุมเครื่องจักรในการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑภายในโรงงาน และการถายทอดเทคนิคการทํางานในระบบ ISO ใหกับชาง
เทคนิคและผูชํานาญการที่เปนคนไทย โดยหลังจากเสร็จส้ินการฝกอบรมในแตละครั้ง จะจัดใหมีการทดสอบทักษะ
และความรูของชางเทคนิคและผูชํานาญการเหลานั้นเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนพลาสติกทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิ
บัติเพื่อนําผลการทดสอบมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงทักษะในการผลิตในดานตางๆ ของชาง
เทคนิคและผูชํานาญการเหลานั้นตอไป นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดสงชางเทคนิคและผูชํานาญการที่เปนคนไทยไปดู
งานและรับการฝกอบรมในงานผลิตในดานตางๆที่ตองอาศัยความชํานาญและเทคนิคเฉพาะดาน เชน การฉีด
พลาสติกและ การพนสี ที่บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดเปนประจํา เพื่อใหมีการนําแนวทางการปฎิบัติงาน
ที่ไดรับการถายทอดจากบริษัทแมมาใชปรับปรุงการดําเนินการผลิตของบริษัท 

 

• ความชวยเหลือทางดานการตลาด  
 บริษัทแมจะดําเนินการจัดหาคําส่ังซื้อสินคาจากลูกคา OEM รายใหญใหแกบริษัท โดยที่บริษัทแมจะติดตอ
โดยตรงกับบริษัทแมในญี่ปุนของ OEM รายใหญที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย และอาศัยความสัมพันธทางดาน
การคาที่ดีและมีมาอยางยาวนานเพื่อชักจูงใจใหบริษัทเหลานั้นซื้อสินคาจากบริษัทเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทยัง
ไดรับการสนับสนุนขอมูลทางการตลาดจากบริษัทแมอยางสม่ําเสมออันเปนประโยชนในการไดรับยอดคําส่ังซื้อจาก
ลูกคาเดิมและลูกคาใหม  ตลอดจนบริษัทยังไดรับประโยชนจากการเปนบริษัทในเครือของบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค 
อินดัสตรี จํากัด ในการเขาติดตอและแนะนําบริษัทแกลูกคา OEM รายใหญรายใหมๆเพื่อทําการเสนอขายสินคาและ
บริการแกลูกคา โดยที่ลูกคาจะมีความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการของบริษัทแม ทําใหบริษัท
สามารถเขาถึงกลุมลูกคา OEM ชั้นนําและไดรับยอดคําส่ังซื้อไดงายขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทไดรับความชวยเหลือทาง
การตลาดในลักษณะที่กลาวมาในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถสรางยอดขายที่เติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการ
สรางฐานความสัมพันธทางการคาที่ดีกับลูกคา OEM ชั้นนําและสรางความเชื่อถือแกลูกคาในตัวบริษัทเองเพื่อให
บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอยางมั่นคงตอไป      

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราคาธรรมเนียมตามสัญญาโดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่คลายคลึงกัน หรือมียอดขายที่ใกลเคียงกัน 
และมีการทําสัญญาในลักษณะที่ใกลเคียงกัน พบวาไมสามารถเปรียบเทียบกันไดอยางชัดเจน เนื่องจากขอบเขตการ
ใหบริการที่บริษัทไดรับจากบริษัทแมจะครอบคลุมถึงการใหบริการที่มากกวาของบริษัทอื่นๆที่นํามาเปรียบเทียบ 
กลาวคือ บริษัทจะไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและการพัฒนาทางการผลิต รวมถึงความชวยเหลือทางการตลาด 
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ในการแนะนําลูกคาใหม และใหขอมูลทางการตลาด นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 
จากบริษัทแมซึ่งมีหนวยงานวิจัยของตนเอง โดยที่บริษัทไมตองลงทุนจัดใหมีฝายวิจัยของตนเอง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวซึ่งมีการจัดทําสัญญาที่ถูกตอง และระบุเงื่อน
ไขในการใหบริการ ตลอดจนอายุสัญญาที่ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ทําใหบริษัทไดรับประโยชนจากการเขาทํา
สัญญาดังกลาว ซึ่งจะเห็นไดจากการที่บริษัทสามารถสรางธุรกิจที่เจริญเติบโต และมีการทํากําไรที่ตอเนื่อง   

 
2) การขายสินคาใหกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
 
ตารางที่ 11.3  ลักษณะของความสัมพันธระหวางบริษัทกับบริษัทแมและมูลคาการขายสินคาใหกับบริษัท

แมในป 2545/2546 
  

ลักษณะของรายการ
ระหวางกัน 

นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม 

ความสัมพันธ มูลคาของรายการระหวาง
กันในป 2545/2546 

บริษัทขายสินคาใหกับ
บริษัทมิตซูวาอิเล็กทริค 
อินดัสตรี จํากัด 

บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค 
อินดัสตรี จํากัด 

ดังที่แสดงไวในตารางที่ 
11.1  

รายการขายสินคาจํานวน 
12.46 ลานบาท โดยมียอด
คงคาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2546 ทั้งส้ิน 0.22 ลานบาท 
ในการกําหนดราคาขายสิน
คาที่บริษัทขายใหกับบริษัท
แม บริษัทไดใชวิธีการตั้ง
ราคาแบบเดียวกับที่บริษัทใช
กับลูกคาอื่นๆ กลาวคือ 
บริษัทจะบวกกําไรสวนเพิ่ม
จากตนทุนมาตรฐานตาม
ความเหมาะสมซึ่งจะขึ้นอยู
กับปริมาณสินคาที่ลูกคาส่ัง 
สภาพการแขงขันในตลาด 
และตนทุนแรงงานและวัตถุ
ดิบในการผลิต 
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

จากการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบพบวา รายการดังกลาวเปนรายการที่บริษัทแมวาจางใหบริษัท
ผลิตชิ้นสวนพลาสติกเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑซึ่งบริษัทแมไดรับคําส่ังซื้อจากลูกคาโดยตรง ทั้งนี้พบวา บริษัทได
รับกําไรจากการจําหนายสินคาดังกลาวใหกับบริษัทแมสูงกวาการจําหนายสินคาประเภทเดียวกันนี้ใหลูกคารายอื่น 

สําหรับในไตรมาสที่ 1 ของป 2546/2547 บริษัทไดมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ดังตอไปนี้ 

 
1) การกูยืมเงินจากบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด  
 
ตารางที่ 11.4 ลักษณะของความสัมพันธระหวางบริษัทกับบริษัทแมและมูลคาในการกูยืมเงินระหวาง

บริษัทกับบริษัทแม  
 

ลักษณะของรายการ
 

นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม 

ความสัมพันธ มูลคาของรายการ
 

2545/2546 
บริษัทกูเงินจากบริษัท มิต
ซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี 
จํากัด เพื่อนํามาใชลงทุน
ในการจัดตั้งโรงงานผลิต
ชิ้นสวนพลาสติกใน
ประเทศจีน  

บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค 
อินดัสตรี จํากัด 

ดังที่แสดงไวในตารางที่ 
2.11.1 
 

เงินกูจํานวน 2.5 ลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือ 
ประมาณ 104.15 ลาน
บาท  

ระหวางกัน ระหวางกันในป
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ตารางที่ 11.5  สาระสําคัญของสัญญากูยืมเงิน 
 
ช่ือสัญญาทางธุรกิจ สัญญาใหกูยืมเงินเพื่อใชเปนเงินทุนสําหรับบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

สําหรับการลงทุนในประเทศจีน 
คูสัญญา บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 30 พฤษภาคม 2546 
สาระสําคัญของสัญญา วงเงินกู :                   2.5 ลานดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 104.15 ลานบาท โดยคิดที่

อัตราแลกเปลี่ยน 41.66 บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ) 
อัตราดอกเบี้ย :         2.5 % ตอป โดยบริษัทตองชําระดอกเบี้ยใหกับบริษัท มิตซูวาอิ 
                                เล็กทริค อินดัสตรี จํากัดทุกๆ 1 เดือน              
ระยะเวลาของการกู : บริษัทตองชําระหนี้ใหกับบริษัท มิตซูวาอิเล็ก    
                                 ทริค อินดัสตรี จํากัด ภายใน 1 ปนับตั้งแตวันที่บริษัทเบิกเงินกู  
                                 ดังกลาวมาใชเปนครั้งแรก 
การจายเงินตนคืนกอนกําหนด (Prepayment): สามารถจายไดโดยคูสัญญาตองให 
                                   ความยินยอมทั้ง 2 ฝาย (Mutual Consent)  
การผิดสัญญาเงินกู: หากบริษัทผิดสัญญาเงินกูไมวาในกรณีใดก็ตาม บริษัท มิตซูวา 

อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดมีสิทธิที่จะเรียกรองใหบริษัทชําระคืน
เงินตนพรอมดอกเบี้ยที่คางชําระทั้งหมดคืนใหตนไดในทันที 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ตามที่ผูบริหารของบริษัทเห็นวาสมควรเขารวมลงทุนกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดในบริษัท มิต
ซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดซึ่งเปนธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกในประเทศจีน เนื่องจากการลงทุนดัง
กลาวจะเปนการขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจและกอให
เกิดผลตอบแทนในการลงทุนที่ดี เนื่องจากตลาดเครื่องใชไฟฟา ยานยนต เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชสํานักงาน
ของประเทศจีนเปนตลาดใหญและยังมีการขยายตัวที่สูง ทําใหธุรกิจชิ้นสวนพลาสติกซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน
ของอุตสาหกรรมดังที่ไดกลาวไวขางตนนาจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่สูงเชนกัน นอกจากนี้ บริษัท 
มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด จะเปนฐานการผลิตที่มีตนทุนแรงงานที่ต่ําในการผลิตและการสงออกสินคาที่
เนนการแขงขันทางดานราคาไปยังตลาดตางประเทศไดเปนอยางดี   
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ในการวางแผนแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบไปดวยการลงทุนในประเทศจีนดังที่กลาว

ไวขางตนและการลงทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณและเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการผลิตของโรงงานที่ 6 บริษัทจําเปนตอง
หาแหลงเงินกูยืมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทเองซึ่งไมเพียงพอสําหรับการลงทุนในธุรกิจใน
ประเทศจีน โดยที่บริษัทจะชําระเงินเงินกูยืมดังกลาวหลังจากที่บริษัทไดเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตอประชาชนในครั้งนี้แลว  
  ในการพิจารณาเลือกแหลงเงินกูยืมที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนของบริษัทในครั้งนี้ ทางผูบริหารของบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการกูยืมเงินจากบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดมีความสมเหตุสมผล
และบริษัทไดรับประโยชนจากการทํารายการกูยืมดังกลาว เนื่องจากบริษัทสามารถกูยืมจากบริษัทแมในตนทุนที่ต่ํา
และเงื่อนไขในการกูยืมที่ดีเมื่อเทียบกับการกูยืมจากสถาบันการเงิน กลาวคือ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.5 ตอปซึ่งต่ํา
กวาอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดโดยทั่วไป รวมทั้งมีความคลองตัวในการกูยืมเงิน การชําระคืนเงินตน และไมมีหลัก
ประกันในการกูยืมเงิน 

 
มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติการทําสัญญาการใหบริการทางเทคนิคและการพัฒนาที่ผานมาของบริษัทไดมีการพิจารณาและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทโดยที่การอนุมัติการทํารายการดังกลาวไดมีการพิจารณาถึงประโยชนของบริษัทเปน
หลัก และไดมีการพิจารณาถึงขอบเขตและลักษณะของการใหบริการที่บริษัทไดรับตามสัญญาจากบริษัทแมเพื่อใชใน
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการ  บริษัทจะทําการทบทวนความเหมาะสมของเงื่อนไขของสัญญาและ
อัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการเมื่อสัญญาดังกลาวหมดอายุลงในปลายป 2549 โดยตองผานขั้นตอนการอนุมัติ
ตามกฏหมายที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในสวนของการทําสัญญากูยืมเงินเพื่อใชลงทุนในประเทศจีนจากบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดนั้น
บริษัทไดจัดใหมีการอนุมัติการทําสัญญาดังกลาวผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวม    
ประชุมดวย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 

ในสวนของรายการขายสินคาใหบริษัทแมนั้น บริษัทมิไดจัดใหมีการอนุมัติการทํารายการดังกลาวผานที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากเปนรายการคาตามปรกติและมีขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ในการกําหนดราคา
ขายสินคาที่บริษัทขายใหกับบริษัทแม บริษัทจะใชวิธีการตั้งราคาแบบเดียวกับที่บริษัทใชกับลูกคาทั่วไป  
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาโดยปรกติและเปนราคา
ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของการทํารายการดวย 

ในการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทใน
อนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง 
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอ
มูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนทุกครั้ง จะมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  และการอนุมัติการเขาทํารายการจะใหพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

เหตุผลที่บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดตองถือหุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิช่ัน พลาสติก (วูซิ) 
จํากัดเกินรอยละ 5 

บริษัทเห็นวาการเขาลงทุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดจะเปนประโยชนแกบริษัททั้งในดาน
การเปนฐานการผลิตที่มีตนทุนแรงงานที่ต่ํา และเปนการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดี อยางไรก็
ตาม การดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกจําเปนตองพึ่งพิงการสนับสนุนทางธุรกิจในหลายดานจากบริษัท มิตซูวาอิ
เล็กทริค อินดัสตรี จํากัด อันไดแก การตลาด การบริหาร และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อใหการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย บริษัทและบริษัทแม
จึงตกลงเขาลงทุนรวมกันในบริษัทดังกลาวในสัดสวน 50:50 ซึ่งจะทําใหทั้งบริษัทและบริษัทแมรับความเสี่ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนที่เทากัน โดยที่ผูถือหุนทั้งสองฝายจะใหการสนับสนุนทางธุรกิจในดานตางๆแกบริษัท มิตซู
วาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดตามความเชี่ยวชาญที่มีอยู กลาวคือ บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดจะให
การสนับสนุนในดานการตลาดและการบริหาร และเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนประเภทโลหะผสม ในขณะที่บริษัท
จะใหการสนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนพลาสติก  

 
 
 
 



       บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนาที่ 66 

มาตรการการควบคุมในบริษัท มิตซูวาพรีซิช่ัน พลาสติก (วูซิ) จํากัด 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในการเขาลงทุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด บริษัท มิตซูวาพรี
ซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จึงมีนโยบายวาหากมีการทํารายการระหวางกันระหวางทางบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ทางบริษัทจะจัดใหมีการพิจารณา
และอนุมัติการทํารายการประเภทดังกลาวผานที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบไปดวยกรรมการ
ที่เปนตัวแทนของบริษัทและกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทแมในจํานวนที่เทากันเพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปน
ไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายในการกําหนดราคาที่มีความสมเหตุสมผล ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัดจะใหผูเชี่ยวชาญ
อิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาวเพื่อนําไปใชในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่เปนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติทางธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการคาซึ่งเปนราคาตลาดซึ่งไมตางจากบุคคลภายนอก 
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