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เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (Mitsuwa Electric Industry Co., Ltd.) (บริษัทใหญ) 
 
ประเภทกิจการ ผลิตและขายผลิตภัณฑโลหะผสม ผลิตภัณฑพลาสติกสังเคราะห และแมพิมพ 
ปที่กอตั้ง พ.ศ. 2502 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 7-720 Konda Habikino City, Osaka, Japan 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 100 ลานเยน 
Web Site http://www.mitsuwa-ec.co.jp/e-whole.htm 
ผูถือหุนรายใหญ ตระกูลยามาดาถือหุนทั้งหมดของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท นายฮิโรโซ ยามาดา  ประธานกรรมการและกรรมการ 

นายฮิโรชิ ยามาดา กรรมการ 
นางโยชิมิ ยามาดา กรรมการ 

จํานวนพนักงาน 225 คน (ณ เดือนกรกฏาคม 2545) 
ยอดขายตอป 5,300 ลานเยน (ป 2544) 
ลักษณะเกี่ยวของกันในการถือ
หุนระหวางกันกับบริษัท ไทย
มิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ถือหุนในบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 69.61 % ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทกอน IPO และ 54.19 % 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทหลัง IPO 

หมายเหตุ: บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศญี่ปุน   
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 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด (Osaka Mitsuwa Co., Ltd.) (บริษัทที่เกี่ยวของ) 
 
ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจําหนายเครื่องขายอาหารและเครื่องชนิดหยอดเหรียญ เครื่องกําจัด

แมลง และอุปกรณที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
ปที่กอตั้ง พ.ศ. 2531 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ 3-2-7 Nagayoshi Nagaharahigashi Hirahoku, Osaka-City, Osaka, Japan  
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 20 ลานเยน 
ผูถือหุนรายใหญ บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด และตระกูลยามาดา ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท นายฮิโรโซ  ยามาดา   กรรมการผูจัดการและกรรมการ 

นายฮิโรชิ  ยามาดา กรรมการ 
นางโยชิมิ ยามาดา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
นายโคอิชิ โคนิชิ           กรรมการ 

ลักษณะเกี่ยวของกันในการถือหุน
ระหวางกันกับบริษัท ไทยมิตซูวา 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด ถือหุนในบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)  
จํานวน 3.10 % ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทกอน IPO และ 2.51 % 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทหลัง IPO  

ลักษณะเกี่ยวของกันทางธุรกิจ 
และทางการเงินกับบริษัท ไทยมิตซู
วา จํากัด (มหาชน) 

ไมมี 

หมายเหตุ: บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัดไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศญี่ปุน   
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 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่นพลาสติก (วูซิ) จํากัด (Mitsuwa Precision Plastic (WUXI)) (บริษัทรวม) 
 

ประเภทกิจการ ผลิตและจัดจําหนายชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา เครื่องใช
อิเล็กทรอนิกส และยานยนตสําหรับจําหนายใหแก OEM ที่มีฐานการผลิตอยูใน
ประเทศจีนซึ่งจะทําการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศจีนและสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ 

ปที่กอตั้ง เริ่มดําเนินกอสรางโรงงานที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2545 คาดวาแลวเสร็จในเดือน
มิถุนายน 2546 และจะเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนกันยายน 2546 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ สวนอุตสาหกรรมไฟฟาและเครื่องกล เขตพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมแหงชาติ
วูซิ เมืองวูซิ ประเทศจีน 

ทุนจดทะเบียนของบริษัท* 5 ลานดอลลารสหรัฐ 
เงินลงทุนรวมตลอดอายุโครงการ 12.5 ลานดอลลารสหรัฐ 
ผูถือหุนรายใหญ บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด  
คณะผูบริหารของบริษัท เปนคณะผูบริหารชาวญี่ปุน ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท มิตซูวา

อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 
คณะกรรมการบริษัท บริษัทและบริษัทมิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดจะดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ

บริษัทซึ่งจะประกอบไปดวยกรรมการที่เปนตัวแทนของแตละบริษัทในจํานวนที่เทา
กันตอไป ซึ่งจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุน  

ลักษณะเกี่ยวของกันในการถือหุน
ระหวางกันกับบริษัท ไทยมิตซูวา 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่นพลาสติก (วูซิ) 
จํากัด รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

ลักษณะเกี่ยวของกันทางธุรกิจและ
ทางการเงินกับบริษัท ไทยมิตซูวา 
จํากัด (มหาชน)  

เนื่องจากบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่นพลาสติก (วูซิ) จํากัด ยังอยูในชวงระหวางการจัดตั้ง 
และโรงงานกําลังอยูในระหวางการกอสราง ที่แลวมา จึงยังไมมีรายการที่เกี่ยวของกัน
ทางธุรกิจ และการเงินระหวาง 2 บริษัท 

ลักษณะเกี่ยวของทางการลงทุน บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) รวมลงทุนกับบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี 
จํากัด ในบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่นพลาสติก (วูซิ) จํากัด ในสัดสวน 50:50  

* บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ไดรับทุนชําระจากบริษัทและบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัดเปนเงิน 2.5 
และ 2.13 ลานดอลลารสหรัฐตามลําดับ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2546 ซ่ึงเปนวันที่ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกลาวไดทําการ
ตรวจสอบการรับเงินทุนจดทะเบียนงวดที่ 2 สําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทั้งนี้บริษัทแมจะจายทุนชําระสวนที่เหลืออีก 
0.37 ลานดอลลารสหรัฐใหกับบริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2546 บริษัทจะใชเงินทุน
ดังกลาวประมาณ 3.92 ลานดอลลารสหรัฐเพื่อใชในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต เงินทุนที่เหลือจะใชเปนเงินทุน 
หมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  
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 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทที่เกี่ยวของ และบริษัทรวม 
 
 บริษัท บริษัท มิตซูวาอิเล็ก ทริค  

อินดัสตรี จํากัด (บริษัทใหญ) 
บริษัท โอซากามิตซูวา จํากัด  

(บริษัทที่เกี่ยวของ) 
บริษัท มิตซูวาพรีซิชั่น พลาสติก (วูซิ) จํากัด 

(บริษัทรวม) 
นายฮิโรโซ ยามาดา X, /, //// X, /, //// /, //, //// / 
นายฮิโรชิ   ยามาดา /, //, //// /  / / 
นางโยชิมิ  ยามาดา /     / /, /// /
นายโกเมนทร  สืบวิเศษ /, ///    
นายโยชิฮิซา  ฮาเซกาวา /, ///    
นายพรเทพ   ญาณประสาท /, ///    
นายคาโอรุ    นากาจิมา //    
นายเทซุโอะ อาโซะ //    
นายโซอิชิโร     อิชิดะ //    
นายฮิโรคาซึ  ซูรูฮารา //    
นายพชร       แกวนุกูล //    
นางเอมอร    เย็นมี  //    
นายสมชาติ  พวงหลาย //    
นายหลักชัย  ฉิมสุทธิ //    
นายไพฑูรย   กลัดเขียว //    
นายชัยพร     คารวานนท //    
นายนฤพนธ  เย็นประเสริฐ //    
นายเฉลิมพันธ  เขียวสนั่น //    
หมายเหตุ   X = ประธานกรรมการ   /  = กรรมการ  // = เจาหนาที่ระดับบริหาร , /// = กรรมการตรวจสอบ, //// = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     
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