รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าทําการต่ออายุของสัญญา
การให้บริการด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม)
เพื่อประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษทั ไทยมิ ตซูวา จํากัด (มหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง

ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมในการเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการ
ด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่างบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษทั มิตซูวา
อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)

อ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (“TMW” หรือ “บริษัท”) ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริษัทเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (“MEI” หรือ “บริษทั ใหญ่”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษัท โดยให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2564 ซึ่งจะจัดประชุมขึน้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม
2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับ
บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 MEI ถือหุน้ ของบริษทั จํานวน 23,640,300 หุน้
หรือคิดเป็ นร้อยละ 59.25 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษทั นอกจากนี้ ยังมีกรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน คือ
นายฮิโรชิ ยามาด้า และนายนาโอกิ ยามาด้า ซึง่ ทัง้ สองท่านเป็ นกรรมการของ TMW และ MEI และเมื่อนับรวมหุน้ ทีถ่ อื
ใน TMW โดยครอบครัวยามาด้าแล้วรวมกันเป็ นจํานวน 4,641,000 หุน้ สัดส่วนร้อยละ 11.63 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วของบริษทั
โดยรายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน จัดเป็ นรายการเกีย่ วโยงกันประเภทที่ 4 คือ
รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึง่ สามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณร้อยละ
6.71 โดยมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินงวดปี ส้นิ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 และมีมลู ค่าของรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการ
ของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้า
ทํารายการในครัง้ นี้ รวมถึงดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ถ้ามี)
โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย
ในการนี้ บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (“ทีป่ รึกษาการเงินอิสระ”) เป็ นทีป่ รึกษาทางการ
เงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใด ๆ กับ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง) ทําหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผู้ถอื หุน้ ของบริษัท เกี่ยวกับความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคาและ
เงือ่ นไขของการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระได้ทาํ การศึกษาและจัดทํารายงานความเห็นต่อการเข้าทํารายการดังกล่าวในเรื่องต่อไปนี้
1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2. ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
3. ความเหมาะสมของราคาและเงือ่ นไขของการเข้าทํารายการ
4. สรุปความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
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ทัง้ นี้ ในการจัดทําความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินได้ศกึ ษาข้อมูลและเอกสาร
ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั รวมถึงการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของบริษทั ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไปของบริ
่
ษัท
รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆ ทีห่ าได้จากแหล่งสาธารณะทีไ่ ด้รบั การยอมรับถึงความน่ าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล อนึ่ง ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินเป็ นความเห็นทีต่ งั ้ อยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล เอกสาร ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั จาก
บริษทั รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท เป็ นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็ นจริง และเป็ นการ
พิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีท่ ําการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งทีป่ รึกษาทางการเงินไม่
สามารถรับ ผิด ชอบต่ อ ความถู ก ต้อ งและความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล ดัง กล่ า วได้ และหากปั จ จัย ดัง กล่ า วข้า งต้น มีก าร
เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบนั อย่างมีนัยสําคัญ บริษทั อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จนอาจส่งผลกระทบ
ต่อการทํารายการของบริษัทในครัง้ นี้ ดังนัน้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่อาจยืนยันต่อผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษทั ในภายหน้าได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้
ทําหน้าทีศ่ กึ ษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ โดยคํานึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ ทีป่ รึกษาทางการเงินได้จดั ทําความเห็นต้นฉบับเป็ นภาษาไทย และ
ได้ทาํ การแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ หากมีขอ้ ความในฉบับภาษาอังกฤษทีไ่ ม่
ตรงกับข้อความในต้นฉบับภาษาไทย ให้ยดึ ถือต้นฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
1.2 สาระสําคัญของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
1.3 ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา
1.4 วันเดือนปี ทจ่ี ะทํารายการทีเ่ กีย่ วโยง
1.5 ประเภทและขนาดของรายการ
1.6 มูลค่าสิง่ ตอบแทนและเงือ่ นไขการชําระเงิน
1.7 ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ
ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
2.1 วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ
2.2 ความจําเป็ นของการเข้าทํารายการ
2.3 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเข้าทํารายการ
2.4 ความเสีย่ งจากการเข้าทํารายการ
2.5 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทํารายการ
2.6 การเปรียบเทียบการทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับรายการกับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทํารายการ
3.1 ความเหมาะสมของราคา
3.2 ความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทํารายการ
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
4.1 สรุปความเห็นด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
4.2 สรุปความเห็นด้านความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมเงือ่ นไขของการเข้าทํารายการ
4.3 สรุปความเห็นในเรื่องการออกเสียงของผูถ้ อื หุน้
เอกสารแนบ :
1. ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
2. ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
3. ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด
4. สรุปสัญญาระหว่าง TMW กับ MEI ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั
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92
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นิ ยามศัพท์
“สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค” หรือ “สัญญาฯ”
“บริษทั ” หรือ “TMW”
“บริษทั ใหญ่” หรือ “MEI”
“ทีป่ รึกษา” หรือ “FINNEX”
“ตลาดหลักทรัพย์” หรือ “SET”
“บริษทั จดทะเบียน”

:
:
:
:
:
:

สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บทสรุปผู้บริหาร
ตามทีบ่ ริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (“TMW” หรือ “บริษทั ”) มีการทําสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค
(เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แ มกนีเซียม) กับบริษัท มิตซูว า อิเล็กทริค อินดัสตรี จํา กัด (“MEI”) โดย TMW จะได้รบั ความ
ช่วยเหลือเกีย่ วกับข้อมูลสารสนเทศและคําแนะนําในด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจการค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม การ
จัดหาเครื่องจักร การปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดฝึกอบรมพนักงาน เป็ นต้น ทัง้ นี้สญ
ั ญา
ดังกล่าวจะครบกําหนดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจําปี 2564
ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิในการต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั โดยปั จจุบนั ในส่วน
ของธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมนัน้ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปเป็ นหลัก เพื่อ
จําหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตกล้องถ่ายรูปต้นแบบ (OEM) เช่น Canon Fujifilm และ Ricoh เป็ นต้น ซึง่ ในอนาคตบริษทั มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะขยายธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับ
อุปกรณ์ภายในของรถยนต์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจดังกล่าวเป็ นแนวนโยบายการดําเนินธุรกิจของฝ่ าย
บริหารซึง่ ยังคงต้องคํานึงถึงปั จจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องและอาจส่งผลกระทบต่อการขยายธุรกิจ เช่น สถานการณ์การเมือง
สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ่งการรับบริการด้านเทคนิคจากบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในครัง้ นี้ เป็ นการต่อ
อายุของสัญญาออกไปอีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569) โดย TMW
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิคให้แก่ MEI ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม โดยมีเงือ่ นไขในการจ่ายชําระภายใน 30 วันนับจากวันสิน้ งวดของ
แต่ละไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวคํานวณจากรายได้เป็ นสกุลเงินบาท ส่วนการจ่ายชําระเป็ นไปตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ ายจะตกลงร่วมกันว่าจะชําระเป็ นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน หรือสกุลเงินอื่นๆ ซึ่ง TMW จะแปลงค่าเงิน
บาทเป็ นสกุลเงินต่างประเทศตามทีท่ งั ้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกัน และ TMW จะโอนเงินจํานวนดังกล่าวให้ MEI โดยที่ TMW
จะไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างที่เกิดจากการแปลงค่าเงินใดๆ ทัง้ สิ้น ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิ ค
(เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
นอกจากนี้ TMW ยังมีค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม อาทิเช่น เงินเดือน
ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุนที่ MEI เป็ นผู้จดั หามาเพื่อให้คําแนะนํ าในการผลิตผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วน
แมกนีเซียม โดย TMW เป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ ่ ุนทีม่ าทํางานในประเทศไทย
ทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจัดจ้างและจ่ายเงินเดือนปกติของ TMW ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา มียอด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเท่ากับ 125.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ละประมาณ 25.16 ล้านบาท โดย TMW จะใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ นุ เกีย่ วกับการผลิตแมกนีเซียมประมาณปี ละ 12 – 14 คน ซึ่ง TMW มีการจัดทํางบประมาณเกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากร โดยบริษทั จะประสานงานกับ MEI เพื่อวางแผนด้านบุคลากรว่า MEI จะจัดส่งบุคลากร
ในด้านใดจํานวนกีท่ ่านในแต่ละปี ในช่วงตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า อัตราการจ่ายค่าจ้างโดยเฉลี่ยดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละปี สามารถ
คํานวณค่าจ้างได้ประมาณปี ละ 1.94 ล้านบาทต่อคน หรือประมาณเดือนละ 0.16 ล้านบาทต่อคน ซึ่งเป็ นอัตราค่าจ้างที่
เทียบเท่ากับระดับผูบ้ ริหารโดยเฉลี่ยทัวไปในท้
่
องตลาด ดังนัน้ อัตราค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าวจึงเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
บริษทั จะนําแผนงานด้านบุคลากรดังกล่าวมาจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่าย โดยงบประมาณดังกล่าวจะผ่านการอนุ มตั จิ าก
ประธานกรรมการบริษทั TMW อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ถือเป็ นเงื่อนไขทีน่ อกเหนือจากอัตราค่าบริการร้อยละ
3.00 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ทีม่ รี ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว TMW มิได้จ่ายให้แก่ MEI ซึง่ ถือเป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน แต่เป็ นการที่ TMW จ่ายเพื่อ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สนับสนุ นตัวบุคลากรชาวญี่ป่ ุนจึงมิได้รวมคํานวณเป็ นขนาดรายการที่มีการเปิ ดเผยในสารสนเทศบัญชี 1 ต่อตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ ซึ่ง ค่ า ตอบแทนในการรับ บริก ารด้า นเทคนิ ค คํา นวณจากประมาณการรายได้จ ากการขายผลิต ภัณ ฑ์
แมกนีเซียมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2569 ทีท่ างผูบ้ ริหารของบริษทั จัดทําขึน้
ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนสําหรับการจ่ายชําระค่าบริการดังกล่าวจะมาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งในอดีต
ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) บริษทั มียอดขายจริงคิดเป็ น
มูลค่ารวม 4,339.20 ล้านบาท และทีผ่ ่านมาบริษทั สามารถจ่ายชําระค่าบริการให้แก่ MEI ได้มาโดยตลอด ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้จดั ทําประมาณการรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี ถดั
จากนี้ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 5,414.00 ล้านบาทโดยสามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณ 162.42 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 6.71 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็ นรายการที่มี
มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ ดังนัน้ บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้าทํารายการของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทัง้
แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทํารายการ และดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขอ
มติอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุมและไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
แมกนีเซียมเป็ นเรื่องของความรูค้ วามชํานาญด้านเทคนิค เพื่อให้บริษทั สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียมในงาน
วิศวกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาทางด้านการผลิต ตลอดจนช่วยสนับสนุ นทางด้านตลาด ดังนัน้ จึงเป็ นการเพิม่ โอกาสในการขยายตัวของ
ยอดขาย รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือในการฝึ กอบรมแก่พนักงานของบริษัทให้มคี วามรู้ ความชํานาญทางด้านการผลิต
เพื่อให้สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเองในอนาคต และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ข้อดีและ
ข้อ เสีย ของการเข้า ทํา รายการ ซึ่ง พบว่ า การที่บ ริษัท เข้า ทํา การต่ อ อายุ ส ัญ ญาการให้บ ริก ารด้า นเทคนิ ค (เกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ทัง้ ทางด้านการตลาด การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการที่ MEI มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมเป็ นเวลากว่า 20 ปี ทําให้มคี วามรู้และ
ความเข้าใจในตัวสินค้าของบริษทั สําหรับทางด้านการผลิต MEI มีการนําระบบการจัดการการผลิตแบบไคเซ็น(1) ซึ่ง
เป็ นระบบทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมาใช้ใน TMW ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบการผลิต
โดยรวมของบริษทั บุคลากรที่ MEI มีส่วนช่วยสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรของ TMW ใน 3 รูปแบบหลัก คือ (1) การ
ฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ (2) การส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฎิบตั ิหน้าที่ประจําที่โรงงาน และ (3) การส่งบุคลากรชาวไทยไป
เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่ประเทศญี่ป่ ุน จากการพิจารณาสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียม) ฉบับที่จะดําเนินการต่ออายุในครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะการสนับสนุ นด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ที่ TMW จะได้รบั จาก MEI ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจและการเติบโตของ
TMW ยังคงมีส่วนเกีย่ วพันกับการได้รบั การสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการตลาดซึง่ ปั จจุบนั
ฝ่ ายการตลาดของ MEI เป็ นผู้เจรจากับลูกค้าที่มบี ริษทั ใหญ่ตงั ้ อยู่ในประเทศญี่ป่ ุนและแนะนํ าลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับ
ทาง TMW ซึ่งหาก MEI ไม่ดําเนินการประสานงานให้จะส่งผลกระทําให้ TMW ไม่มลี ูกค้าทําให้ไม่สามารถทําการผลิต
สินค้าได้ เนื่องจากฝ่ ายการตลาดของ TMW นัน้ เป็ นเพียงผู้ประสานงานโดยการรับงานต่อเนื่องจากฝ่ ายการตลาดของ
MEI โดยทีย่ งั ไม่สามารถทําการตลาดในด้านชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ หากภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงทีช่ ะลอตัว การที่ MEI มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ต่างๆ ในประเทศญีป่ ่ ุน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หมายเหตุ : (1) กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ป่ นุ ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ป่ นุ แปลว่า การปรับปรุง (Improvement) เป็ นแนวคิดทีท่ ําใช้
ในการบริห ารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่ งปรับปรุงวิธีการส่ วนร่วมของพนักงานทุกคน บุ ค ลากรทุ กระดับ ร่ ว มกัน
แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธกี ารทํางานให้ดขี น้ึ ไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ทีเ่ ป็ นลูกค้าปั จจุบนั ของ TMW จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ TMW ได้ รวมถึงใน
กรณี ท่ีเ กิด สถานการณ์ พิเ ศษที่อ าจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ บริษัท ดัง เช่ น สถานการณ์ น้ํ า ท่ ว มใหญ่ ปี 2554 หรือ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ MEI ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ใหญ่ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั TMW
มาอย่างยาวนาน สามารถให้ความช่วยเหลือโดยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางเทคนิคอีกด้วย โดยทีผ่ ่านมาได้
ยกเว้นค่าบริการทางเทคนิคตามสัญญาพลาสติกจํานวน 10.94 ล้านบาท และยกเว้นค่าบริการทางเทคนิคตามสัญญา
แมกนีเซียมจํานวน 11.05 ล้านบาท รวมยกเว้นทัง้ สิ้นจํานวน 21.99 ล้านบาท ประกอบกับการพิจารณาเปรียบเทียบ
อัตราค่าบริการตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ของบริษทั กับอัตราค่าบริการด้าน
เทคนิคของบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์นนั ้ ทีม่ กี ารทํารายการในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกันทัง้ ในด้านของอัตรา
ค่าตอบแทนและเงื่อนไขของรายการ จากเหตุผลทัง้ หมดที่กล่าวมาทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า TMW มี
ความจําเป็ นในการเข้าทํารายการดังกล่าวและเงื่อนไขสําคัญของรายการคืออัตราค่าตอบแทนที่กําหนดทีร่ ้อยละ 3.00
ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานัน้ เป็ นอัตราเดียวกับสัญญา
ฉบับเก่าทีก่ ําลังจะหมดอายุ และเป็ นอัตราทีอ่ ยู่ในช่วงกึง่ กลางเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ี
มีการทําสัญญาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทร่ี อ้ ยละ 1.00 ถึงร้อยละ 6.00 ของยอดขายสุทธิ รวมถึงระยะเวลาที่
บริษัทดําเนินการต่ออายุออกไปเป็ นระยะเวลา 5 ปี ยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 10 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี กี ารทําสัญญาในลักษณะเดียวกัน ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าการ
เข้าทํารายการดังกล่าวมี “ความเหมาะสมและเป็ นธรรม” และไม่มเี งื่อนไขใดๆ ในสัญญาฯ ที่ทําให้ TMW ได้รบั
ประโยชน์ลดลงกว่าสัญญาฉบับปั จจุบนั ทีก่ ําลังจะหมดอายุ ทัง้ นี้ สัญญาฉบับปั จจุบนั ทีก่ ําลังจะหมดอายุลงนี้ บริษทั รับ
บริการด้านเทคนิคมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 และจะครบกําหนดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียต่างๆ
บริษทั ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ขอสรุปความเห็นว่าการที่ TMW เข้าทําสัญญาฯ
กับบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ในเรื่องการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ในครัง้ นี้
สมเหตุสมผลเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ซึ่งจะส่งผลให้บริษทั มีโอกาสทีจ่ ะสามารถสร้างรายได้และผล
กําไรที่สูงขึ้นได้ ทําให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ม ั ่นคงยิง่ ขึ้น และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั น้ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท จึง ควร “อนุ มตั ิ ” การต่ อ สัญ ญาการให้บ ริก ารด้า นเทคนิ ค (เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์
แมกนีเซียม) ดังกล่าว กับ บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ตามมติของคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2564 โดย TMW จะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิคให้แก่ MEI ในอัตราร้อยละ 3.00 ของ
ยอดขายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ซึ่งไม่รวม ค่าประกันภัย ภาษีขาย
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าอากร นอกจากนัน้ TMW ยังมีค่าใช้จ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ ุนที่
MEI เป็ นผูจ้ ดั หามาเพื่อให้คาํ แนะนําในการผลิตผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียม โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ทผ่ี ่านมามียอด
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเท่ากับ 125.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ปี ละประมาณ 25.16 ล้านบาท
สําหรับค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิคคํานวณจากประมาณการรายได้จากการขายผลิต ภัณ ฑ์
แมกนีเซียมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตภายในช่วงระยะเวลา 5 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ที่ทางผู้บริหารของบริษทั จัดทําขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณ 162.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
6.71 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อ TMW ในประเด็นสําคัญ คือ (1) TMW จะสูญเสียผลตอบแทนจากการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนแมกนีเซียมทีอ่ ําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 โรงงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2562 มูลค่าเงิน
ลงทุนประมาณ 353.98 ล้านบาท และ (2) รายได้ในส่วนของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจะมีแนวโน้มลดลงจนไม่
สามารถสร้างรายได้และผลกําไรได้ต่อไปในอนาคต เนื่องจาก MEI เป็ นผู้ดําเนินการด้านการตลาดและการจําหน่ าย
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียมทัง้ หมดของบริษทั โดยในช่วงปี 2560 – 2564 TMW มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
คิดเป็ นร้อยละ 28.24 – 37.42 ของรายได้รวม
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 1 : ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.1

ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (“TMW” หรือ “บริษทั ”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั เข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียม) กับบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (“MEI” หรือ “บริษทั ใหญ่”) ซึง่ มีฐานะเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุสญ
ั ญา 5 ปี เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2569 โดยปั จ จุ บ ัน ในส่ ว นของธุ ร กิจ ผลิต และจํา หน่ า ยชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซีย มนั น้ บริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต ชิ้น ส่ ว น
แมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปเป็ นหลัก เพื่อจําหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตกล้องถ่ายรูปต้นแบบ (OEM) เช่น Canon Fujifilm และ
Ricoh เป็ นต้น ซึ่งในอนาคตบริษทั มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับอุปกรณ์ภายในของรถยนต์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจดังกล่าวเป็ น
แนวนโยบายการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายบริหารซึง่ ยังคงต้องคํานึงถึงปั จจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องและอาจส่งผลกระทบต่อการ
ขยายธุรกิจ เช่น สถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เป็ นต้น
ดังนัน้ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ดังกล่าว TMW
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ MEI ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ซึ่งผูบ้ ริหารคาดว่าค่าตอบแทนดังกล่าว จะมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน
สุทธิของบริษทั ตามงบการเงินประจําปี ส้นิ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และมีมูลค่าของรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท
โดยรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน จัดเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 คือ รายการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณ 162.42 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.71 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ ถือเป็ นรายการ
ที่มีมูล ค่า มากกว่า 20 ล้า นบาท หรือ มากกว่า ร้อ ยละ 3 ของมูลค่ าทรัพย์สิน ที่มีตัวตนสุ ทธิ ทํา ให้บริษัทต้อ งเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้าทํารายการของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระใน
การให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทํารายการในครัง้ นี้ รวมถึงดําเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั กิ ารเข้าทํารายการ
ดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียง หรือผู้รบั มอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มสี ่วนได้เสีย โดยจะนํ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ นทีป่ ระชุมสามัญประจําปี ของบริษทั ซึง่ กําหนดให้จดั ขึน้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ทัง้ นี้ TMW ได้รบั บริการภายใต้สญ
ั ญาบริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ฉบับปั จจุบนั ซึ่ง
สัญญาจะครบกําหนดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
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ช่วงเวลา
(1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี )

สัญญาให้บริ การด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม)
อัตราและค่าตอบแทน
ประมาณการ(1)
ค่าตอบแทนที่
เฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ
ค่าตอบแทน
เกิ ดขึ้นจริ ง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

เฉลี่ยต่อปี
(ล้านบาท)

อายุสญ
ั ญา
(ปี )

สัญญาในอดีต
1 ส.ค. 2554 – 31 ก.ค. 2559
3.00
52.92
10.58
60.12(2)
12.02
5
สัญญาปัจจุบนั
1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2564
3.00
91.02
18.20
119.12(3)
23.82
5
สัญญาที่จะดําเนิ นการต่ออายุ
1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569
3.00
162.42
32.48
5
หมายเหตุ : (1) ประมาณการค่าตอบแทนในทุกช่วงสัญญา คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของประมาณการยอดขายแมกนีเซียมซึง่ จัดทําขึน้ โดย
ผู้ บ ริห ารของ TMW (สํ า หรับ ประมาณการยอดขายแมกนี เ ซี ย มช่ ว งระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569
รายละเอียดในหัวข้อ 3.1.2 กรณีท่ี 1 การเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ)
(2) ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงตามสัญญาในอดีต คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2554 –
31 ก.ค. 2559 รวม 60 เดือน โดย TMW มีการจ่ายชําระรวมทัง้ สิน้ 60.12 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว
(3) ค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามสัญญาปั จจุบนั คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2559 –
31 มี.ค. 2563 และช่ ว งเวลาตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 รวม 50 เดือ น โดย TMW มีการจ่ ายชํ าระรวมทัง้ สิ้น
119.12 ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือจํานวนค้างชําระตามสัญญาอีก 4 เดือน (ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2563 –
30 ก.ย. 2563 TMW ได้รบั การยกเว้นค่าตอบแทนตามสัญญาฯ รวม 6 เดือน คิดเป็ นมูลค่ายกเว้นรวม 11.05 ล้านบาท)

จากการเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ ในครัง้ นี้ TMW ยังมีค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียม อาทิเช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ ่ ุนที่ MEI เป็ นผูจ้ ดั หามาเพื่อให้คาํ แนะนํา
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนแมกนีเซียม โดย TMW เป็ นผูช้ ําระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญชาว
ญี่ป่ ุนทีม่ าทํางานในประเทศไทยทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจัดจ้างและจ่ายเงินเดือนปกติของ TMW (ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา มียอดค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเท่ากับ 125.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ละประมาณ
25.16 ล้านบาท
นอกจากการเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) แล้ว
TMW ยังมีการทําสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) จาก MEI ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลา
(1 ก.ค. – 30 มิ .ย. ของทุกปี )

สัญญาให้บริ การด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก)
อัตราและค่าตอบแทน
ประมาณการ(1)
ค่าตอบแทนที่
เฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ
ค่าตอบแทน
เกิ ดขึ้นจริ ง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

เฉลี่ยต่อปี
(ล้านบาท)

อายุสญ
ั ญา
(ปี )

สัญญาในอดีต
1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2562
2.00
161.28
32.26
172.08(2)
34.42
5
สัญญาปัจจุบนั
1 ก.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2567
2.00
214.98
43.00
42.67(3)
5
หมายเหตุ : (1) ประมาณการค่าตอบแทนในทุกช่วงสัญญา คํานวณจากร้อยละ 2.00 ของประมาณการยอดขายพลาสติกซึ่งจัดทําขึน้ โดย
ผูบ้ ริหารของ TMW
(2) ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงตามสัญญาในอดีต คํานวณจากร้อยละ 2.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ก.ค. 2557 –
30 มิ.ย. 2562 รวม 60 เดือน โดย TMW มีการจ่ายชําระรวมทัง้ สิน้ 172.08 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว
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(3) ค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามสัญญาปั จจุบนั คํานวณจากร้อยละ 2.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ก.ค. 2562 –
31 มี.ค. 2563 และช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 รวม 15 เดือน โดย TMW มีการจ่ายชําระรวมทัง้ สิน้ 42.67
ล้านบาท ซึง่ ยังคงเหลือจํานวนค้างชําระตามสัญญาอีก 39 เดือน (ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย.
2563 TMW ได้รบั การยกเว้นค่าตอบแทนตามสัญญาฯ รวม 6 เดือน คิดเป็ นมูลค่ายกเว้นรวม 10.94 ล้านบาท)

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป
TMW ประกอบธุรกิจ รับจ้างผลิตและประกอบชิน้ ส่วนพลาสติกและชิน้ ส่วนแมกนีเซียมและให้บริการทีเ่ กีย่ วกับ
แม่พมิ พ์สาํ หรับผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนพลาสติก แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนพลาสติกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ า
- เครื่องใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ประเภทออดิโอวิชชวล เช่น (1) หน้ากากและปุ่มควบคุมของ
เครื่องเล่นวิดโี อ ดีวดี ี วิทยุตดิ รถยนต์ (2) โครงของเครื่องเล่นวิดโี อ เครื่องรับโทรทัศน์
ชนิดจอแบน กล้องถ่ายรูป
- เครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่น (1) หน้ากากและปุ่มควบคุมของรีโมตคอนโทรลสําหรับ
เครื่องปรับอากาศ (2) โครงของเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องไมโครเวฟ
1.2 ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนพลาสติกสําหรับเครื่องใช้สาํ นักงาน (Office Automation) เช่น (1) โครง
ของเครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์งาน แป้ นคอมพิวเตอร์
1.3 ผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนพลาสติกสําหรับรถยนต์ รถกระบะและรถจักรยานยนต์ เช่น แผนกันชน
กระจกข้าง คันจับประตู ทีป่ ั ดนํ้าฝน และบังโคลนของรถจักรยานยนต์
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูป (Camera Body Frame) ได้แก่ ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโครงสร้างภายนอกกล้องถ่ายรูป ทัง้ ด้านหน้า ด้านหลังและด้านบนของกล้องถ่ายรูปทัวไป
่
กลุ่มที่ 3 การให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าโดยการรับจ้างผลิต ซ่อมปรับปรุงและจําหน่ ายแม่พิมพ์สําหรับผลิต
ชิน้ ส่วนพลาสติก (Molding Service)
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1.2

สาระสําคัญของสัญญาการให้บริการ
สาระสําคัญของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ทีจ่ ะดําเนินการต่ออายุใน
ครัง้ นี้ ไม่ได้มคี วามแตกต่างจากสัญญาฉบับก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ ในเงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการ รวมถึง
ระยะเวลาของอายุสญ
ั ญา (รายละเอียดร่างสัญญาฉบับต่ออายุแสดงในเอกสารแนบ 5) โดยสาระสําคัญของสัญญามี
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อสัญญา
ผู้รบั บริการ
ผู้ให้บริการ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
วันที่ทาํ สัญญา
วันที่เริ่มต้นและวันสิ้ นสุดสัญญา
อายุสญ
ั ญา
สาระสําคัญของสัญญา

: สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค
(เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) (Technical Services Agreement)
: บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (“TMW”)
: บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (“MEI”)
: MEI เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TMW ด้วยสัดส่วนร้อยละ 59.25 ของทุน
จดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
: ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
ของ TMW ซึง่ จะจัดประชุมขึน้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
: 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
: 5 ปี
: 1. MEI จะให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) แก่
บริษัท ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คําปรึกษา และให้การ
ฝึ ก อบรมในด้ า นการผลิต และการตลาด นอกจากนี้ ย ัง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้
ให้แก่พนักงานของบริษทั
2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่
ผูอ้ ่นื โดยปราศจากการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ าย
3. หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญา จะต้องทําเป็ นหนังสือ
ลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ในส่วนของการให้บริการ TMW จะได้รบั ความช่วยเหลือข้อมูลสารสนเทศ
และคําแนะนําปรึกษา ดังนี้
• ด้า นธุ ร กิจ การค้า อัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ร วมถึง การจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดบิ และการจัดหาวัตถุดบิ ทีด่ ที ส่ี ุด
• ด้านการจัดหา ติดตัง้ การเริม
่ ใช้งาน การปฏิบตั ิงานของเครื่องจักร
รวมถึงการซ่อมบํารุง
• ด้านการผลิต การจัดการองค์กร การแก้ปัญหาการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต เทคนิคและประสิทธิภาพกําลังการผลิตและการให้
คําแนะนําเทคนิคต่างๆ ทัวไป
่
• ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ รวมถึง การให้ค วามช่ ว ยเหลือ แบบเขีย นและ
แม่พมิ พ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
• ด้านการจัดฝึ กอบรมพนักงานและการบริหารจัดการบริษท
ั
หน้า 13 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ค่าตอบแทน(1)
การจ่ายชําระ

มูลค่ารายการ
เงื่อนไขยุติสญ
ั ญา

: อั ต ราร้ อ ยละ 3.00 ของยอดขายสุ ท ธิ ร ายเดื อ นสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
แมกนีเซียมทีผ่ ลิตและจําหน่ ายโดยบริษทั ซึ่งไม่รวม ค่าประกันภัย ภาษี
ขาย อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ(2)
: ค่าตอบแทนจะชําระเป็ นรายไตรมาส กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับจาก
วัน สิ้น ไตรมาส โดยค่า ตอบแทนดัง กล่า วคํา นวณเป็ น สกุล เงิน บาท
ส่วนการจ่ายชําระจะเป็ นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน หรือสกุล
เงินอื่นๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกัน
(โดยในทางปฏิบตั ิ วันที่จ่ายชําระหรือวันที่โอนเงินจะใช้ค่าตอบแทนที่
คํา นวณได้ต ามสกุ ล เงิน บาทเปลี่ย นเป็ น สกุ ล เงิน ที่ต้อ งการ ณ อัต รา
แลกเปลีย่ น Counter Rate ณ วันทีโ่ อนเงิน)
: ประมาณการค่าตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี ซึง่ คํานวณจากประมาณ
การยอดขายซึ่งถู ก ประมาณการขึ้น โดยผู้บ ริหารของ TMW ในช่วงปี
2564 – 2569 มีมลู ค่าเท่ากับ 162.42 ล้านบาท
: สัญญาจะยุตลิ งต่อเมือ่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดถูกศาลตัดสินให้ลม้ ละลาย
หรือเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือเข้าสู่กระบวนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งใช้สทิ ธิบอกเลิก

หมายเหตุ : (1) ค่ าตอบแทนของผลิตภัณฑ์แมกนี เซีย มสูงกว่าค่ าตอบแทนของผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่ อ งจากกระบวนการผลิต ชิ้นงาน
แมกนี เซีย มมีค วามซับซ้อน ประกอบกับแมกนีเซีย มมีคุ ณสมบัติท่งี ่ ายต่อการติดไฟทํ าให้กระบวนการผลิต จํ าเป็ นต้อง
ดําเนินการด้วยความระมัดระวัง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการผลิตแตกต่างจากผลิตภัณ์ช้นิ ส่วนพลาสติก รวมทัง้ ต้องได้ร บั
คําแนะนําผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการผลิตซึง่ มีจํานวนน้อยราย
(2) ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน ที่ MEI เป็ นผูจ้ ดั หามาเพื่อให้คําแนะนํ าในการ
ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม โดย TMW เป็ นผูช้ ําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ ุนทีม่ าทํางานในประเทศ
ไทยทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจ่ายเงินเดือนปกติของ TMW

1.3
ความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญา (ณ วันที่ 15 มิ ถนุ ายน 2564)
1.3.1
ความสัมพันธ์ด้านการถือหุ้นและบุคคลเกี่ยวโยงกัน
ความสัมพันธ์ : • MEI ถือหุน้ ใน TMW จํานวน 23,640,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 59.25 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วของ TMW (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)
• ครอบครัวยามาด้า ถือหุน
้ ใน TMW รวมจํานวน 4,641,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 11.63 ของทุนที่
จดทะเบียนชําระแล้วของ TMW (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564)
• ครอบครัวยามาด้า ถือหุน
้ ใน MEI-HD รวมจํานวน 45.85 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนทีจ่ ด
ทะเบียนแล้วของ MEI-HD โดยที่ MEI-HD ถือหุน้ ใน MEI รวมจํานวน 300,000 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 100 ของทุนทีจ่ ดทะเบียนแล้วของ MEI (ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

ตารางแสดงการถือหุ้นและตําแหน่ งทางการบริหารของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ดํารงตําแหน่ ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ร้อยละ(1)
ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
TMW
MEI MEI-HD TMW
MEI MEI-HD
MEI :
59.25
4.24
- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TMW
MEI-HD :
- 100.00
- เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MEI
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ตารางแสดงการถือหุ้นและตําแหน่ งทางการบริหารของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ดํารงตําแหน่ ง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ร้อยละ(1)
ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
TMW
MEI MEI-HD TMW
MEI MEI-HD
ครอบครัวยามาด้า :
- นายฮิโรชิ ยามาด้า
8.79
- 16.52 กรรมการ กรรมการ กรรมการ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ TMW และ
เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของ
TMW, MEI และ MEI-HD
- นางยูกาโกะ ยามาด้า
- 14.13
- กรรมการ
- ภรรยาของคุณฮิโรชิ ยามาด้า
- นายฮิโรโต้ ยามาด้า
2.69
8.73
- บุตรของคุณฮิโรชิ ยามาด้า
- นางสาวฮารุกะ นิชกิ าวะ (ยามาด้า)
0.15
6.47
- ธิดาของคุณฮิโรชิ ยามาด้า
(2)
รวมครอบครัวยามาด้า
11.63
- 45.85
รวมทัง้ สิ้น
70.88 100.00 50.09
หมายเหตุ : (1) สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ของ TMW, MEI และ MEI-HD เป็ นข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564, วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ
วันที่ 1 เมษายน 2563 ตามลําดับ (รายละเอียดโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ แสดงในหัวข้อเอกสารแนบที่ 1.3.7)
(2) ปั จจุบนั บริษทั มีกรรมการผูด้ ํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของ TMW ซึ่งมีนามสกุลเดียวกับครอบครัวยามาด้า คือ นายนาโอกิ
ยามาด้า ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยใน
การประชุมในคราวนัน้ นายฮิโรชิ ยามาด้า ได้กล่าวชีแ้ จงในที่ประชุมว่านายนาโอกิ ยามาด้า ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับครอบครัวยามาด้าเป็ นเพียงผูท้ ม่ี นี ามสกุลเดียวกันเท่านัน้ และมิได้มกี ารถือหุน้ ของบริษทั แต่อย่างใด ทัง้ นี้ กรรมการราย
ดังกล่าวยังดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ MEI ด้วย ซึง่ ถือเป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วย

1.3.2

ความสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
สําหรับรายการระหว่างกันของ TMW กับ MEI ทีป่ รากฎในงบการเงินประจําปี ของ TMW ในรอบ 5 ปี ทีผ่ ่านมา มีดงั นี้

(ล้านบาท)
รายการ
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
รายได้จากการขาย
166.10
91.20
141.05
116.38
147.64
ซื้อวัตถุดบิ
122.90
84.70
150.53
143.44
90.50
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
0.40
0.06
7.86
ค่าบริการด้านเทคนิค
51.30
64.10
74.32
64.75
47.54
หมายเหตุ : (1) ข้อมูลในตารางดังกล่าวแสดงตามรอบระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเริม่ ณ วันที่ 1 เม.ย. – 31 มี.ค. ของทุกปี
(2) เงื่อนไขการกําหนดราคาสําหรับรายการระหว่างกัน ดังนี้
2.1 รายได้จากการขาย กําหนดราคาโดย ราคาต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิม่
2.2 การซื้อวัตถุดบิ (หมายถึง การซื้อชิ้นส่วนแมกนีเซียมที่ขน้ึ รูปสําเร็จแล้ว และนํ ามาผ่านกระบวนการตัดแต่งโดยอาจจะ
เป็ นการเจาะ การขัด การพ่นสี หรืออื่นๆ เพื่อให้ชน้ิ งานสมบูรณ์ตามแบบทีล่ ูกค้ากําหนด) กําหนดราคาโดยจะพิจารณา
จากลักษณะชิ้นงานและขนาดของกล้องถ่ายรูป ซึง่ กล้องถ่ายรูปในท้องตลาดสามารถแบ่งขนาด เป็ นกล้องขนาดเล็ก
ทัว่ ไป (Compact) กล้อ งขนาดกลางประเภทกล้องมิล เลอร์เลส และกล้อ งขนาดใหญ่ DSLR ซึ่งส่ ว นใหญ่บริษัทจะ
พิจารณากําหนดราคาจากขนาดของชิน้ งานตามประเภทของกล้องถ่ายรูป ที่ตกลงร่วมกันโดยฝ่ ายบริหาร ประกอบกับ
การพิจารณาถึงความยากง่ายของการทํางานกับชิน้ งานบางส่วนด้วย
2.3 การซื้อสินทรัพย์ถาวร พิจารณาใบเสนอราคาจากคู่คา้ ซึง่ มีการอนุมตั เิ ป็ นไปตามอํานาจอนุมตั ขิ องบริษทั
2.4 ค่ าบริก ารด้านเทคนิค กํ าหนดอัตราร้อยละ 2.00 ของยอดขายสุท ธิของผลิตภัณฑ์พลาสติก และร้อยละ 3.00 ของ
ยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม เป็ นไปตามทีก่ ําหนดตามสัญญาฯ แต่ละประเภท

ทัง้ นี้ การซื้อวัตถุดบิ จาก MEI ซึ่งบันทึกเป็ นรายการระหว่างกันกับบริษทั นัน้ บริษทั ได้ซ้อื ชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
จาก MEI ที่ข้นึ รูป สํา เร็จแล้ว และนํ า มาผ่ านกระบวนการผลิตต่อ ให้สําเร็จตามแบบที่ลู กค้า กํา หนด ซึ่ง การที่บริษัท
จําเป็ นต้องซื้อวัตถุดบิ ชิน้ ส่วนแมกนีเซียมทีข่ น้ึ รูปสําเร็จแล้วจาก MEI มาผลิตต่อจนแล้วเสร็จและนําไปขายคืนให้กบั MEI
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นัน้ เนื่องจากลูกค้าบางรายของบริษัทมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่ส ั ่งซื้อนัน้ ต้องมาจากการผลิตขึ้นรูปจาก MEI เท่านัน้ ทัง้ นี้
บริษัทยังได้มกี ารขายสินค้าทีน่ ํ ามาผลิตต่อจนเสร็จให้กบั บริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากการขายคืนให้แก่ MEI ด้วย ดังนัน้
รายได้จากการขายให้แก่ MEI ตามทีป่ รากฏตามตาราง ในบางปี จงึ ตํ่ากว่าการซื้อวัตถุดบิ
1.4

วันเดือนปี ที่จะทํารายการที่เกีย่ วโยง
บริษทั จะดําเนินการต่ออายุสญ
ั ญาฯ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทยมิต
ซูวา จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2564 ซึ่งบริษทั คาดว่าจะจัดประชุมขึน้ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นของ
MEI อนุมตั กิ ารต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว ทัง้ นี้ สัญญาฉบับปั จจุบนั จะหมดอายุลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.5

ประเภทและขนาดของรายการ
การเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ระหว่าง TMW
กับ MEI ในครัง้ นี้ เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จัดเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 คือ รายการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณ 162.42 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.71 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึง่ ถือเป็ นรายการ
ทีม่ มี ูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ โดยมีรายละเอียดการคํานวณ
ดังนี้
การคํานวณขนาดของรายการ

=

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนทีช่ าํ ระ x 100
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิบริษทั จดทะเบียน (NTA) ณ 31 มีนาคม 2564

=

162,420,000 x 100
2,420,493,651

= ร้อยละ 6.71
มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนที่ชาํ ระ
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ซึง่ TMW จะต้องจ่าย
ชําระให้แก่ MEI ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการด้าน
เทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะขึน้ อยู่กบั ยอดขายตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตตลอด
อายุสญ
ั ญา 5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569) โดยผูบ้ ริหารประมาณการว่าจะมียอดขาย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมประมาณ 5,414 ล้านบาท ซึ่งสามารถคํานวณมูลค่าของค่าตอบแทนได้ประมาณ 162.42 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนที่ TMW ทําการจ่ายชําระให้แก่ MEI สามารถแสดงได้ดงั นี้

1.5.1

(หน่วย : ล้านบาท)

(1)

ปี
ประมาณการยอดขาย
ค่าตอบแทนร้อยละ 3.00 ของยอดขาย
(1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี )
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนี เซียม
2564 – 2565
1,215.00
36.45
2565 – 2566
1,130.00
33.90
2566 – 2567
1,024.00
30.72
2567 – 2568
977.00
29.31
2568 – 2569
1,068.00
32.04
รวม
5,414.00
162.42
หมายเหตุ : (1) ผูบ้ ริหารของ TMW ได้ประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียมในช่วงปี แรกของการต่อสัญญา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค.
2564 – 31 ก.ค. 2565 จํานวน 1,215 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการยอดขายในช่วงปี สุดท้ายของสัญญา
ฉบับปั จจุ บัน ที่กํ าลัง จะหมดอายุ ล ง ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 ส.ค. 2563 – 31 ก.ค. 2564 จํ านวน 615 ล้านบาท ยอดขายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 600 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ 97.56 โดยการประมาณการยอดขายในส่วนนี้บริษทั จะเน้นการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมที่มอี ยู่ โดยจะเน้นการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องระดับไฮเอนด์ และกล้องที่กําลังเป็ นกระแสหลัก เช่น
กล้องมิลเลอร์เลส ซึง่ มีมลู ค่าราคาขายกล้องต่อชิน้ ค่อนข้างสูงเป็ นทีน่ ิยมของกลุ่มคนทีม่ ฐี านะหรือกลุ่มคนทีต่ อ้ งการใช้กล้อง
ในการประกอบอาชีพ เช่น ยูทูปเบอร์ ซึ่งในกล้องรุ่นใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ตลาดในอนาคตจะรองรับสัญญาณ 5G และสามารถ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รับส่งวิดีโอคุณภาพสูงความละเอียดของภาพระดับ 4K หรือ 8K ขึ้นไป ส่งผลให้มูลค่าของกล้องที่มีเทคโนโลยีใหม่ แ ละ
คุณภาพสูงจะมีราคาสูงขึน้ ซึ่งจากสถิตขิ อง CIPA พบว่า กล้องประเภทมิลเลอร์เลสซึง่ แม้ว่าจะมีปริมาณขายลดลงแต่มูลค่า
ยอดขายกลับเพิม่ ขึน้ บริษทั จึงเชื่อมันว่
่ ากล้องระดับไฮเอนด์และกล้องทีก่ ําลังเป็ นกระแสหลัก เช่น กล้องมิลเลอร์เลสจะยังคง
สามารถสร้างรายได้ได้ (รายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 3.1.2 กรณีท่ี 1 การเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ)
(2) คํานวณค่าตอบแทนร้อยละ 3.00 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการด้าน
เทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี

1.5.2

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริษทั จดทะเบียน (NTA) ตามงบการเงิ นประจํางวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์ของ TMW
หัก สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของ TMW
หนี้สนิ ของ TMW
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TMW

=
=
=
=
=

3,293,306,651
28,662,604
844,150,396
2,420,493,651

---------------------

(1)
(2)
(3)
(4)
(1) – (2) – (3) – (4)

การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จัดเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4
คือ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถคํานวณขนาดรายการได้ประมาณ
162.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.71 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ซึ่งถือเป็ นรายการทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีม่ ตี วั ตนสุทธิ บริษทั จึงต้อง
ทําการเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการในครัง้ นี้ รวมถึงดําเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิการเข้าทํา
รายการดังกล่าวจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยไม่นับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ่วนได้เสีย ซึง่ ได้แก่
ถือครองหุ้นใน MEI-HD
ถือครองหุ้นใน MEI
ถือครองหุ้นใน TMW
ณ 31 มีนาคม 2564
ณ 31 มีนาคม 2564
ณ 31 มีนาคม 2564
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
จํานวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด
12,710
4.24
300,000
100.00
2. บริษทั มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
- 23,640,300
59.25
(1)
3. นายฮิโรชิ ยามาด้า
49,550
16.52
- 3,506,000
8.79
(2)
4. นางสาวยูกาโกะ ยามาด้า
42,380
14.13
5. นายฮิโรโต้ ยามาด้า
26,190
8.73
- 1,075,000
2.69
6. นางสาวฮารุกะ นิชกิ าวะ (ยามาด้า)
19,420
6.47
60,000
0.15
รวม
150,250
50.09
300,000
100.00 28,281,300
70.88
หมายเหตุ : (1) คุณฮิโรชิ ยามาด้า เป็ นกรรมการของ TMW, MEI และ MEI-HD
(2) นางสาวยูกาโกะ ยามาด้า เป็ นกรรมการของ MEI
ผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสีย
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มูลค่าสิ่ งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิ น
TMW จะต้องจ่ายชําระค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ให้แก่ MEI
ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่ผลิตและจําหน่ ายโดย TMW ตามที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขใน
สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) เป็ นระยะเวลา 5 ปี (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569) ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 162.42 บาท โดยคํานวณจากประมาณการยอดขาย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจัดทําโดยผูบ้ ริหารของบริษทั (ทัง้ นี้ มูลค่าทีจ่ ่ายชําระจริงจะ
ขึ้นอยู่กับยอดขายที่เกิดขึ้นจริงสําหรับงวดนัน้ ๆ ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้ อยกว่าตัวเลขตามที่ประมาณการไว้) โดยมี
เงื่อนไขในการจ่ายชําระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นงวดของแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนสําหรับการจ่ายชําระ
ค่าบริการดังกล่าวจะมาจากผลการดําเนินงานของบริษทั
1.6
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.7

ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ
นอกจากค่ า ตอบแทนตามสัญ ญาการให้บ ริก ารด้า นเทคนิ ค แล้ว บริษัท ยัง มีค่ า ใช้จ่ า ยประเภทอื่น ๆ เช่ น
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการค่าที่พกั ของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน ที่ MEI เป็ นผู้จดั หามาเพื่อให้คําแนะนํ าในการผลิต
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียมนัน้ TMW เป็ นผูช้ าํ ระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ าทํางานในประเทศไทย
ทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจ่ายเงินเดือนปกติข อง TMW โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมามียอดรวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ สิ้นเท่ากับ 125.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี ละประมาณ 25.16 ล้านบาท มีรายละเอียด
ดังนี้
(ล้านบาท)
รวม
80.09
30.32
6.22
8.78
0.42
125.82

รายการ
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
เงินเดือนบัญชีเงินฝากต่างประเทศ
15.39
14.18
17.77
16.01
16.73
เงินเดือนบัญชีเงินฝากในประเทศ
5.83
5.50
6.98
6.15
5.86
โบนัส
1.03
1.07
1.82
1.52
0.78
สวัสดิการค่าทีพ่ กั
1.65
1.70
1.99
1.50
1.94
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
0.08
0.08
0.10
0.10
0.05
รวม
23.98
22.54
28.66
25.28
25.36
(1)
จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ (คน)
13
12
14
14
12 (2)
หมายเหตุ : (1) จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละปี มกี ารเพิม่ ขึน้ และลดลงตามการเข้าออกเสมือนพนักงานทัวไป
่ ซึ่งข้อมูลตามตารางดังกล่าวมี
การเก็บค่าใช้จ่ายและจํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญตามรอบระยะเวลาบัญชีบริษทั ตัง้ แต่ 1 เม.ย. – 31 มี.ค. ของทุกปี
(2) ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญลดลงเหลือ 11 ราย

ทัง้ นี้ สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าวบริษทั จะมีการจ่ายให้กบั ผูเ้ ชีย่ วชาญออกเป็ น 2 บัญชี
ได้แก่ บัญชีเงินฝากทีเ่ ปิ ดภายในประเทศไทย และบัญชีเงินฝากทีเ่ ปิ ดในประเทศญีป่ ่ ุน โดยค่าตอบแทนตามตารางข้างต้น
เป็ นค่าตอบแทนจริงทัง้ หมดจากทุกบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ตาม สําหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผูเ้ ชีย่ วชาญตัง้ แต่ช่วง 1
เม.ย. 2554 – 31 มี.ค. 2559 ทีผ่ ่านมาซึ่งปรากฎในรายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการเกี่ยว
โยงกันในการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ฉบับปี 2559 นัน้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้รบั การชีแ้ จงจาก TMW โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ทางทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้รบั แจ้งจากบริษทั ว่า ค่าตอบแทนผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ นุ ตามเล่มรายงาน
ความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการเกีย่ วโยงกันในการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ฉบับปี 2559 นัน้ บริษัทได้ให้ขอ้ มูลค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน เฉพาะ
ค่าตอบแทนซึง่ เป็ นบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่เกิดข้อผิดพลาดโดยมิได้มเี จตนาทีไ่ ม่ได้แจ้ง
รายงานข้อมูลค่าตอบแทนผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ ่ ุนสําหรับบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ ในประเทศญีป่ ่ ุนด้วย
2. ในรายงานฉบับที่กําลังจะต่ออายุสญ
ั ญาให้บริการทางเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ในครัง้ นี้ ปี
2564 บริษทั จึงได้แจ้งรายงานเพื่อให้เปิ ดเผยข้อมูลค่าตอบแทนผู้เชีย่ วชาญชาวญี่ป่ ุนทัง้ หมดอย่างครบถ้วน
และถูกต้อง ทัง้ บัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ ภายในประเทศไทย และบัญชีทเ่ี ปิ ดขึน้ ในประเทศญีป่ ่ นุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้า 20 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการ
เงินเดือนบัญชีเงินฝากต่างประเทศ
เงินเดือนบัญชีเงินฝากในประเทศ
โบนัส
สวัสดิการค่าทีพ่ กั
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม
จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ (คน)

54/55
10.10
4.61
0.78
0.04
15.53
13

55/56
7.24
4.85
1.27
1.09
0.05
14.51
13

56/57
13.15
5.23
0.89
1.22
0.07
20.55
10

57/58
12.97
5.58
1.10
1.42
0.09
21.15
10

58/59
14.67
5.69
1.06
1.71
0.09
23.22
11

(ล้านบาท)
รวม
58.12
25.96
4.33
6.21
0.34
94.96

อย่างไรก็ตาม สําหรับค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุนบริษัทมิได้นํามาคํานวณรวมกับค่าตอบแทนการ
ให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ที่มกี ารคํานวณร้อยละ 3.00 ของยอดขาย เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็ นการจ่ายค่าจ้างโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในการจ่ายให้กบั MEI ใน
ฐานะนิติบุคคลแต่อย่างใด (โดย MEI ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ TMW) ทัง้ นี้ สําหรับค่าใช้จ่ายตามรายงานที่ได้
เปิ ดเผยไวในรายงานการต่ออายุสญ
ั ญาฯ ฉบับปี 2559 นัน้ มิได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมกี ารบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวครบถ้วนเต็มจํานวนทีจ่ า่ ยจริงทัง้ บัญชีทเ่ี ปิ ดภายในประเทศ
ไทยและบัญชีทเ่ี ปิ ดในประเทศญีป่ ่ ุน
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 2 : ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
2.1

วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ
TMW มีวตั ถุประสงค์ในการเข้าทํารายการนี้ เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียม) จาก MEI เป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งสัญญาการให้บริการดังกล่าว ครอบคลุมการให้บริการด้านการผลิต ด้าน
การตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นให้การประกอบธุรกิจของ TMW มีการเติบโตและขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องในอนาคต
2.2

ความจําเป็ นของการเข้าทํารายการ
สืบเนื่องจากการที่ MEI ซึ่งเป็ นบริษทั ทีก่ ่อตัง้ ในประเทศญี่ป่ นุ ได้ก่อตัง้ TMW ในช่วงปี 2530 เพื่อย้ายฐานการ
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกมายังประเทศไทยเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม
โดยผูบ้ ริหารเห็นถึงโอกาสในการนําวัตถุดบิ แมกนีเซียมมาผลิตแปรรูปเป็ นชิ้นส่วนต่างๆ ทีส่ ามารถนําไปใช้กบั อุปกรณ์
ต่างๆ เริม่ จากผูบ้ ริหารระดับสูงของ MEI ได้มสี มั พันธ์ทด่ี กี บั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป เช่น Fuji Sony
Canon และ Nikon จึงเริม่ ผลักดันธุรกิจการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปขึน้ ในช่วงปี 2554 โดย MEI เป็ น
ผูด้ ําเนินการประสานงานด้านการตลาดและแนะนําลูกค้ามาให้ TMW ซึ่งถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเข้าทํารายการระหว่าง
กันโดยการทําสัญญาให้บริการทางเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
ในปั จจุบนั บริษทั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปมากว่า 10 ปี บริษทั มี
การทําสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคอายุสญ
ั ญาคราวละ 5 ปี ซึ่งสัญญาฉบับปั จจุบนั กําลังจะหมดอายุลงในวันที่ 31
กรกฎาคม 2564 โดยการเข้าทํารายการในครัง้ นี้เป็ นการต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ประเด็นสําคัญ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั หากบริษทั ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาคือบริษทั จะไม่มยี อดการสั ่งซื้อจากลูกค้าทีม่ าจากการแนะนําของ MEI
ส่งผลกระทบต่อให้บริษทั ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทบ่ี ริษทั สามารถทําการตลาดได้ดว้ ยตนเอง แต่
ด้วยความซับซ้อนในกระบวนการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียมประกอบกับคุณสมบัติท่งี ่ายต่อการติดไฟยังคงจําเป็ นต้องมี
บุคลากรทีม่ คี วามชํานาญด้านเทคนิคการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มบี ุคลากรชาวไทยทีม่ คี วามชํานาญใน
ด้านนี้ นอกจากนี้ บริษทั จะสูญเสียผลตอบแทนจากการลงทุนขยายโรงงานการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเพิม่ เติมในช่วงปี
2562 เพื่อให้มกี ําลังการผลิตเพียงพอเพื่อรองรับต่อปริมาณการสั ่งผลิตทีท่ างผูบ้ ริหารของ MEI มีเป้ าหมายทีจ่ ะเน้นธุรกิจ
การผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น ทัง้ นี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมในภูมภิ าค
เอเชีย ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นผูป้ ระกอบการในประเทศญี่ป่ ุนและประเทศจีนเป็ นหลัก ซึ่งผูผ้ ลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสัญชาติ
ญี่ป่ ุนจะแข่งขันด้วยคุณภาพสินค้า ในขณะทีผ่ ผู้ ลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสัญชาติจนี จะแข่งขันด้วยราคา ซึง่ ประเทศไทยนัน้
มีต้นทุนแรงงานตํ่ากว่าประเทศญี่ป่ ุนทําให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาการ
จําหน่ายสินค้าเมื่อเทียบกับผูป้ ระกอบการในประเทศญีป่ ่ นุ
จากการที่ TMW มีฐานการผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมในประเทศไทย ตลอดจนการขยายโรงาน
เพิม่ เติมซึง่ จําเป็ นต้องมีบุคลากรชาวญีป่ ่ ุนในการควบคุมดูแลการผลิตประจําโรงงานเพิม่ เติม และด้วยความซับซ้อนของ
กระบวนการผลิตชิ้นงานแมกนีเซียม ที่ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ญี่ป่ ุนโดยทัวไปนั
่ น้ ส่วนใหญ่จะให้เน้นการดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ทัง้ ด้านการซื้อสินค้าและจัดหาวัตถุดบิ กับบริษทั ญี่ป่ ุนที่
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากมีความเชื่อมั ่นในคุณภาพของสินค้า ความคงทนและเทคโนโลยี
ในการผลิต ซึง่ การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ทําให้ค่คู า้ ส่วนใหญ่ในการดําเนินธุรกิจในช่วงทีผ่ ่านมาของ TMW จึง
เป็ นบริษทั สัญชาติญ่ปี ่ ุน ทีม่ ฐี านการผลิตทัง้ ในประเทศไทยและในประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งทําให้ TMW มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ได้รบั การสนับสนุนทางด้านเทคนิคจาก MEI ซึง่ อยู่ในธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี
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ทัง้ นี้รูปแบบการให้การสนับสนุ นทางด้านเทคนิคนัน้ จะสามารถแบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบหลักคือ ด้านการผลิต
ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
• MEI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม มาเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 20
1 ภาพรวมด้านการผลิ ต
ปี ทําให้ MEI มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียมเป็ นอย่างดี ซึ่งนํามาสู่การถ่ายโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ในการ
ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม ซึ่งถือเป็ นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะทีม่ คี วามยาก
ค่อนข้างมาก ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของแมกนีเซียม ที่เป็ นธาตุท่ไี ม่เสถียร
สามารถทําปฏิกริยากับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการระเบิด เปราะและ
ถูกกัดกร่อนได้เร็วมาก จึงไม่เหมาะทีจ่ ะนํามาใช้ในรูปของแมกนีเซียมบริสุทธิ ์
จําเป็ นต้องมีการผสมสารและธาตุโลหะบางชนิดเพื่อเพิม่ เติมคุณสมบัตพิ เิ ศษ
เช่น ความทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง การนําไฟฟ้ า หรือการทํา
ให้คงความเสถียร เป็ นต้น ดังนัน้ ชิ้นงานของแมกนีเซียมต้องผ่านกระบวนการ
ผลิตทีเ่ หมาะสม พิถพี ถิ นั และประณีต เพื่อให้ได้ชน้ิ งานทีม่ คี วามสมบูรณ์ตามที่
ลูกค้าต้องการ
• MEI เป็ นผู้ดําเนินการในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่ ว น
1.1 การจัดหาเครื่องจักร
แมกนีเซียมที่ทําการจัดซื้อจากผู้ผลิตจากประเทศญี่ป่ ุน อันได้แก่ เครื่องฉีด
แมกนีเซียมของ JSW (Japan Steel Works), เครื่องจักร (machining center)
ของ FAUC, เครื่อ งพ่ น สีข อง ANEST IWATA และ Chemical Plating ของ
Million Chemicals แทน TMW เนื่ อ งจาก MEI มีป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิจ ผลิต
ชิ้นส่วนแมกนีเซียมมาเป็ นระยะเวลานาน ทําให้สามารถเลือกสรรเครื่องจักรที่
เหมาะสม ลดขัน้ ตอนในการดํ า เนิ น งานและศึก ษาข้ อ มู ล ในด้ า นเทคนิ ค
เครื่องจักรของ TMW
• MEI เป็ น ผู้ ติด ต่ อ ประสานงาน ตลอดจนตรวจเช็ค คุ ณ สมบัติเ บื้อ งต้น ของ
เครื่องจักร ทําให้ขนั ้ ตอนการจัดหาเครื่องจักรใหม่ของ TMW มีความคล่องตัว
และมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ลดลงเนื่องจากไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งทีมงานของ TMW จากประเทศไทยเพื่อเดินทางไปตรวจสอบการใช้งาน
ของเครื่องจักร และเมื่อทําการตกลงสั ่งซื้อแล้ว ก่อนการจัดส่ง MEI ยังมีส่วน
ช่วยในการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการจัดส่งแทน TMW อีกด้วย
• การสนั บ สนุ นจาก MEI มีส่ว นช่ว ยให้ TMW ได้รบ
ั เงื่อนไขทางการค้าในการ
จัดหาเครื่องจักรที่บริษัทได้รบั ประโยชน์ เพิม่ ขึ้น โดยในการสั ่งซื้อเครื่องจักร
ดังกล่าวนัน้ TMW จะจ่ายชําระค่าเครื่องจักรให้แก่ผู้ขายโดยตรงเป็ นรายงวด
ของมูลค่าเครื่องจักร ประมาณ 2 – 5 งวด ซึ่งหากเป็ นผู้ประกอบการสัญชาติ
ไทยรายอื่น การสั ่งซื้อ เครื่อ งจัก รดัง กล่ า วคาดว่ า น่ า จะต้อ งวางเงิน มัด จํา ใน
จํานวนหนึ่งซึ่งสัดส่วนจะขึ้นอยู่กับมูลค่าเครื่องจักร (ทัง้ นี้การซื้อเครื่องจักร
ดังกล่าวของบริษทั มิได้มกี ารจ่ายค่า Commission ใดๆ ให้แก่ MEI)
• ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบายและขัน้ ตอนการจัดซื้อเครื่องจักร ซึ่งมีระบุ อยู่ในอํ านาจ
อนุ มตั ขิ องบริษทั โดยการจัดซื้อต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
บริษทั โดยประธานกรรมการเป็ นผูล้ งนามอนุ มตั ิ ซึ่งปั จจุบนั จากการสอบถาม
พนักงานทีเ่ กี่ยวข้อง พบว่า ในการจัดหาเครื่องจักรนัน้ ทาง MEI มีการกําหนด
คุณสมบัตขิ องเครื่องจักรทีจ่ ะจัดซื้อและบอกถึงแหล่งทีส่ ามารถซื้อเครื่องจักรได้
เท่านัน้ โดยไม่ได้เป็ นธุระจัดหาให้แต่อย่างใด ซึง่ หน้าทีใ่ นการจัดหาเครื่องจักร
เป็ นหน้าที่ของ TMW แต่ผู้เดียว ดังนัน้ TMW จึงมิได้มกี ารจ่ายค่าคอมมิชชัน่
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ MEI เพื่อเป็ นการตอบแทนการจัดหาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้แก่ทาง TMW ซึ่งค่าตอบแทนทีบ่ ริษทั จ่ายให้แก่ MEI นัน้ มีเฉพาะ
ค่าตอบแทนตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคเท่านัน้
• MEI จะให้การสนับสนุ นการพัฒนาระบบการผลิตของ TMW ในรูปแบบต่างๆ
1.2 การวางระบบการผลิ ต
เพื่อให้การผลิตสินค้าของ TMW มีความคล่องตัว เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ตลอดจนลดการสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ของกระบวนการผลิต รวมทัง้ เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพของสิน ค้า ของ TMW ให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากลเพิ่ม ขึ้น โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการผลิตจาก MEI ได้นําระบบการจัดการผลิตแบบไคเซ็นมาใช้
เป็ นระบบหลักในการจัดการผลิตของ TMW ซึ่งระบบดังกล่าวจะมุ่งเน้ นการ
วิเคราะห์และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ดังนี้
- การบริหารคุณภาพเชิงรวม (TQM) โดยมีการสนับสนุ นให้บุคลากรทุกคน
ทุกฝ่ ายร่วมมือกันในการสร้างคุณภาพของงานขององค์กรตามหลักการของ
ไคเซ็น ในประเทศญี่ป่ ุ น ที่ต้อ งการให้พ นั ก งานทุ ก คนค้น หาปั ญ หาเพื่อ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในเรื่องการลดจํานวนของเสีย ความไม่พงึ พอใจ
ในการปฏิบตั งิ าน การเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
- การให้ความสําคัญแก่ลูกค้า (CRM) โดยมีการหารือ ประสานงานกับลูกค้า
อย่ า งสมํ่าเสมอ เพื่อ สร้า งความสัมพัน ธ์อ ันดีกับ ลู กค้าตลอดจนมีการวัด
ความพึง พอใจจากลู ก ค้า เพื่อ นํ า มาปรับ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานให้ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
- การใช้หุ่ น ยนต์ทํา งานแทน (Robot) โดยการนํ า เครื่อ งจัก รหลากหลาย
ประเภทมาใช้ในการทํางาน เช่ น การนํ า เครื่อ ง CNC มาใช้ในการกลึง
ชิ้นส่วนงาน การนํ าเครื่องหุ่นยนต์พ่นสี (spray robot) เพี่อช่วยลดต้นทุน
ค่าแรง ลดปริมาณของเสีย และช่วยเพิม่ คุณภาพให้แก่ช้นิ งาน รวมถึงลด
ความล่าช้า และข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน เป็ นต้น
- การจัด กิจ กรรมกลุ่ ม คุ ณ ภาพ (QCC) ซึ่ง เป็ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพด้ว ย
กิจกรรมกลุ่ม โดยการจัดให้มกี จิ กรรมกลุ่มย่อย เช่น กิจกรรม 5 ส, กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อการเพิม่ ผลผลิต และการลดของเสีย เป็ นต้น ซึ่งมี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ให้พ นั กงานระดับปฏิบ ัติก ารทุ กคนได้มีส่ ว นร่ ว มในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- การพั ฒ นาระบบการให้ ข้ อ เสนอแนะ (Suggestion System) โดยให้
พนั ก งานมีส่ ว นร่ ว มในการส่ ง ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง กระบวนการ
ทํางาน เพื่อเพิม่ ความคล่องตัวในการผลิต หรือลดการสูญเสียในการผลิต
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เช่น การปรับปรุงสถานที่ผลิต เพื่อลดการเคลื่อนไหวในการทํางาน ทําให้
ได้ผลผลิตเพิม่ ขึน้
- การรัก ษาระดับ ผลิต ภาพเบ็ด เสร็จ (TPM) โดยการอบรมให้พ นั ก งานมี
ความรูค้ วามเข้าใจเทคโนโลยีการผลิตของเครื่องจักร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้งานของเครื่องจักรให้สูงสุด เหมาะสมตามคุณสมบัตทิ างเทคนิค
ของเครื่องจักรแต่ละประเภท ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้ง านของ
เครื่อ งจัก รแล้ ว ยัง สามารถช่ ว ยลดการสู ญ เสีย ของการผลิต ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องจักรอีกด้วย
• นอกจากนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการผลิตจาก MEI ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนา
รูปแบบการจัดทําระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของหน่วยงานทีค่ วบคุมการผลิต
และการนํ าฐานข้อมูลประเภทต่างๆ มาใช้วางแผนผลิตสินค้า ตลอดจนการ
แก้ไขปั ญหาทางด้านการผลิต และการถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบตั ิงานให้แก่
พนักงานของบริษทั ในลักษณะ On the job training อีกด้วย ซึ่งการดําเนินการ
ดัง กล่ า วข้ า งต้ น นั ้น มี ส่ ว นช่ ว ยพัฒ นากระบวนการผลิ ต ของ TMW ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และมีตน้ ทุนการผลิตทีล่ ดลง
• วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ชิ้ น งานแมกนี เ ซี ย มได้ แ ก่ AZ91D chip
1.3 การจัดหาวัตถุดิบ
(ประกอบด้ว ย แมกนี เ ซีย ม 89.9% : อะลู มิเ นี ย ม 9% : สัง กะสี 1% : อื่น ๆ
0.1%) ปั จ จุ บ ัน บริษัท มีก ารสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ โดยตรงจากผู้ผ ลิต จํา นวน 2 ราย
ได้ แ ก่ Japan Material Co., Ltd. และ Advanced Material Trading Pte.,Ltd.
ทัง้ นี้ ในการทําการค้า TMW จะได้รบั ราคา ส่วนลด และเงื่อนไขทางการค้า
เช่นเดียวกับที่ MEI ได้รบั อย่างไรก็ตาม อาจมีความแตกต่างในด้านของต้นทุน
การขนส่ ง ซึ่ง TMW อาจมีต้น ทุ น แพงกว่ า MEI เนื่ อ งจากค่ า ขนส่ ง ที่มีร ะยะ
ทางไกลกว่ า ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ี TMW ทํา การเจรจาการค้า โดยตรงจากผู้จ ัด
จําหน่ ายรายอื่น อาจได้รบั เงื่อนไขทางการค้าทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตํ่ากว่า
กรณี ท่ี ทํ า กั บ MEI เนื่ องจาก TMW ถื อ เป็ นผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ใ น
อุ ต สาหกรรม (ทัง้ นี้ การซื้อ วัต ถุ ดิบ ดัง กล่ า วของบริษัท มิไ ด้มีก ารจ่ า ยค่ า
Commission ใดๆ ให้แก่ MEI)
1.4 การให้คาํ ปรึกษาด้านการ • การให้คําปรึกษาในด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการที่ MEI มี
หน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยเอื้อประโยชน์ในการให้
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์
คําแนะนําทางด้านเทคนิคหรือโครงสร้างทางเคมีในการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือแม่พมิ พ์ให้แก่บริษทั ได้
• ทัง้ นี้ การออกแบบแม่พมิ พ์ (Mold) มีส่วนสนับสนุ นให้ช้น
ิ งานที่ TMW ทําการ
ผลิต มีคุ ณ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ลู ก ค้ า กํ า หนด โดย MEI เป็ นผู้ ใ ห้
คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินงานติดต่อและจัดหา Mold ให้แก่ TMW หรือใน
บางกรณีลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั ส่งมาให้ เนื่องจาก Mold ของชิน้ งานแมกนีเซียมต้องทํา
จาก โลหะเหล็ก (iron) เพื่อให้ทนต่อแรงอัดและมีรายละเอียดทางเทคนิคและ
ความซับซ้อนค่อนข้างสูงซึ่ง TMW ยังไม่มสี ่วนงานทีส่ ามารถผลิต MOLD ใน
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
ลักษณะดังกล่าวได้ แต่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือซ่อมแซม Mold ได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านัน้
• จากการที่ MEI เป็ นบริษัททีก่ ่อตัง้ ในประเทศญี่ป่ ุนตัง้ ปี พ.ศ. 2502 และมีการ
2 ภาพรวมด้านการตลาด
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์สูง
ในธุรกิจการผลิต การจัดจําหน่ ายและการให้บริการทีเ่ กี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน
พลาสติก และต่อมาในปี 2541 ได้ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังการผลิตชิ้นส่วน
แมกนี เ ซีย มสํา หรับผลิตภัณ ฑ์เ ครื่องใช้ไ ฟฟ้ า เครื่อ งใช้อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ และ
อุปกรณ์ยานยนต์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 60 ปี ในธุรกิจผลิตชิน้ ส่วน
พลาสติ ก และกว่ า 20 ปี ในธุ ร กิ จ ผลิต ชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซี ย ม MEI ได้ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดกี บั ลูกค้ามาโดยตลอด จนได้รบั การยอมรับอย่าง
กว้ า งขวางจากตลาด OEM (Original Equipment Manufacturers) ซึ่ ง เป็ น
ผูผ้ ลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ชนั ้ นําของประเทศ
ญี่ป่ ุน ในการทําการตลาดนัน้ MEI จะสามารถให้ขอ้ มูลทางด้านการตลาด และ
คําแนะนํ าด้านเทคนิคการทําการตลาด รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริษทั มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้
• มีการจัดหาคําสั ่งซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหญ่ โดยที่ MEI จะทําการติดต่อกับ
2.1 การจัดหาลูกค้า
บริษทั แม่ในญี่ป่ ุนที่มฐี านการผลิตอยู่ในประเทศไทย และอาศัยความสัมพันธ์
ทางด้านการค้าทีด่ แี ละมีมาอย่างยาวนาน ในการแนะนําให้บริษทั เหล่านัน้ และ
บริษทั ลูกที่มฐี านการผลิตในประเทศไทย ทําการซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มขึ้น
โดยแผนภาพแสดงขัน้ ตอนการจัดหาคําสั ่งซื้อสินค้าจากลูกค้ารายใหญ่ สามารถ
แสดงได้ดงั นี้
MEI
TMW

แนะนํา TMW
ซื้อขายสินค้า

บริษทั แม่ในญี่ปนุ่
บริษทั ลูกในไทย

ทัง้ นี้ จากการที่ MEI เป็ น ผู้ผ ลิต ชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซีย ม OEM ให้แ ก่ ผู้ผ ลิต ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ป่ ุน ส่งผลให้เป็ นที่รู้จกั แก่ผู้ผลิตในแถบ
ประเทศทางยุโรปและอเมริกา โดยในอนาคตหาก MEI สามารถทีจ่ ะเจาะตลาด
เป้ าหมายทางยุโรปและอเมริกาได้ จะส่งผลดีต่อ TMW ในการได้รบั การแนะนํา
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
• ในปี 2563/2564 TMW สามารถจําหน่ ายชิ้นงานแมกนีเซียมให้แก่ลูกค้าที่ม า
จากการแนะนํ าของ MEI ทัง้ หมดจํานวน 8 ราย คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ
925.76 ล้ า นบาท คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 100 ของรายได้จ ากการจํา หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม เนื่องจาก MEI เป็ นผูด้ แู ลด้านการตลาดและประสานงาน
แนะนําลูกค้าทัง้ หมด
• ปั จจุบน
ั TMW ไม่มฝี ่ ายการตลาด และ/หรือฝ่ ายขาย ในการทําการตลาดเพื่อ
เสนอขายสินค้าที่ทําจากผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ฝ่ ายการตลาดของ TMW นัน้
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
เป็ นเพียงผูป้ ระสานงานโดยการรับงานดูแลต่อเนื่องจากฝ่ ายการตลาดของ MEI
เท่านัน้ เนื่องจาก TMW ยังไม่สามารถทําการผลิตแม่พมิ พ์แมกนีเซียมได้ซ่ึง
การออกแบบและจัดทําแม่พมิ พ์ MOLD มีรายละเอียดทางเทคนิคและความ
ซับซ้อนค่อนข้างสูงซึง่ TMW ยังไม่มสี ่วนงานทีส่ ามารถผลิต MOLD ในลักษณะ
ดังกล่าวได้
• ผูบ
้ ริหารคาดว่าในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้ บริษทั จะเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
ยานยนต์ม ากขึ้น โดยเริ่ม จากการที่บ ริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต และจํ า หน่ า ยชิ้น ส่ ว น
พลาสติกสําหรับอุปกรณ์ภายในของรถยนต์กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้จะมีบริษทั แม่อยู่ในประเทศ
ญี่ป่ ุน เช่น Toyota Honda ซึ่งถือเป็ นรากฐานสําคัญในการต่อยอดให้บ ริษัท
สามารถทีจ่ ะเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับอุปกรณ์ภายใน
ของรถยนต์ต่อไป นอกจากนี้ บริษทั คาดว่าจะขยายธุรกิจไปยังตลาดทางกลุ่ม
ประเทศยุ โ รปและอเมริก า ซึ่ง ที่ผ่ า นมา MEI ได้ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ผลิต ชิ้น ส่ ว น
แมกนี เ ซีย มสํ า หรับ อุ ป กรณ์ ภ ายในรถยนต์ จํ า หน่ า ยให้แ ก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เช่ น
Mercedes Benz, BMW และ Audi ซึง่ MEI คาดว่าในอนาคตจะมีปริมาณความ
ต้องการสั ่งซื้อสินค้ามากขึน้ ทัง้ นี้ MEI ในฐานะผู้ดูแลด้านการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจะช่วยทําหน้าที่ประสานงานเจรจาทางการค้ากับกลุ่ม
ลูกค้าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ทงั ้ หมด
• การส่งผูบ
้ ริหารระดับสูงทางด้านการตลาดของ MEI มาดํารงตําแหน่ งใน TMW
2.2 การเจรจาทางการค้า
เพื่อช่วยสนับสนุ นการทําการตลาดและการเจรจาการค้ากับคู่คา้ ของ TMW ใน
ประเทศไทยโดยตรง จากการที่ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ ข อง TMW เป็ น ผู้ผ ลิต จาก
ประเทศญีป่ ่ นุ ทีย่ า้ ยฐานการผลิตมายังประเทศไทย และโดยส่วนใหญ่นนั ้ ยังคงมี
ผูบ้ ริหารระดับสูงสัญชาติญ่ปี ่ นุ ทําให้มกี ารเจรจาการค้าโดยใช้ภาษาญีป่ ่ นุ และ
คนญี่ป่ ุนจะมีความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารเจรจาการค้ารวมทัง้ ช่วยสร้าง
ความเชื่อมั ่นและความไว้วางใจจากลูกค้าเพิม่ ขึ้น ซึ่งส่งผลให้การเจรจาทาง
การค้ามีโอกาสได้รบั ผลสําเร็จเพิม่ ขึ้น และสําหรับการขยายธุรกิจการผลิต
ชิ้นส่วนแมกนีเซียมในอนาคตไปยังกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา บริษทั จะมี
การเจรจาทางการค้าผ่านทาง MEI ซึง่ มีประสบการณ์จาํ หน่ ายให้แก่กลุ่มลูกค้า
ประเทศยุโรปมาแล้ว
• การสนั บ สนุ นข้อมูลทางการตลาด จากการที่ลูกค้าส่ ว นใหญ่ของ TMW เป็ น
2.3 การสนับสนุนข้อมูลทาง
บริษทั ลูกของบริษทั ในประเทศญี่ป่ ุน ซึ่งดําเนินธุรกิจตามแผนการดําเนินงาน
การค้า
หลัก ของบริษัท แม่ ทํ า ให้ MEI มีโ อกาสเข้า ถึง ข้อ มู ล ข่ า วสารในเรื่อ งการ
เปลี่ยนแปลงกําลังการผลิต ตลอดจนแผนการออกสินค้าใหม่ หรือแผนการ
ตลาดของบริษทั แม่ของลูกค้าได้มากกว่าผูป้ ระกอบการในประเทศไทย ซึ่งการ
ถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ข่ า วสารดัง กล่ า วนั ้น ช่ ว ยให้ TMW มี โ อกาสที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนนํ าเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการและแผนงานของลู กค้า อัน จะเป็ น ประโยชน์ ให้
บริษทั ในการได้รบั ยอดคําสั ่งซื้อจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพิม่ ขึน้
2.4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ • การเป็ นบริษัทในกลุ่มของ MEI มีส่วนช่วยเพิม่ ภาพลักษณ์ของบริษัทในด้าน
คุณภาพของสินค้าและเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั ่นในตัว
บริษทั เพิม่ ขึน้ ซึ่งช่วยให้บริษทั สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชัน้ นําทัง้ ลูกค้าผู้ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ รายใหม่ๆ
และมีโอกาสนํ าเสนอสินค้าของบริษัทให้แก่บริษัทดังกล่าว จากการที่ลูกค้ามี
ความเชื่อถือในมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของ MEI ส่งผลให้การ
เปิ ดการค้าของบริษทั มีโอกาสประสบความสําเร็จเพิม่ ขึน้
3 ภาพรวมด้านการพัฒนา • จากการที่ MEI มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนแมกนีเซียมมาเป็ นระยะเวลากว่า 20 ปี ทําให้มคี วามรู้ความเข้าใจใน
บุคลากร
ธุ ร กิจ ตลอดจนได้มีก ารเรีย นรู้เ ทคนิ ค ในการปฏิบ ัติแ ละมีก ารพัฒ นาและ
ปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทํา ให้ MEI สามารถให้ก ารสนั บ สนุ น TMW ในการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะและเทคนิคในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรของ TMW
ได้ โดยในการสนับสนุ นด้านการพัฒนาบุคลากรจาก MEI นัน้ แบ่งได้เป็ น 3
รูปแบบหลัก คือ (1) การฝึ กอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ (2) การส่งผู้เชี่ยวชาญมา
ปฎิ บ ัติห น้ า ที่ป ระจํ า ที่โ รงงาน และ (3) การส่ ง บุ ค ลากรชาวไทยไปเรีย นรู้
เทคโนโลยีการผลิตทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ
• การฝึ ก อบรมช่ า งเทคนิ ค และผู้เ ชี่ย วชาญชาวไทยในลัก ษณะการฝึ ก อบรม
3.1 การฝึ กอบรมโดย
หลักสูตรต่างๆ โดย MEI จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อฝึ กอบรมให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ
ช่างเทคนิคและพนักงานของบริษทั โดยใช้ระยะเวลาการฝึ กอบรมไม่น้อยกว่า
หนึ่งสัปดาห์ในแต่ละครัง้ ทัง้ นี้จะไม่มกี ารกําหนดกรอบการฝึกอบรมทีแ่ น่ นอน
หรือจัดทําขึน้ เป็ นหลักสูตรโดยเฉพาะ แต่จะเป็ นการฝึ กอบรมจริงทีห่ น้างานใน
กรณีทเ่ี กิดปั ญหาขึน้ ในกระบวนการผลิต หรือการปรับปรุงรายละเอียดขัน้ ตอน
การทํางานในกระบวนการผลิตของแต่ละแผนกเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
3.2 การส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฎิ บตั ิ • การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ MEI เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ประจําที่โรงงานใน
ประเทศไทย ซึง่ ระหว่างการปฏิบตั งิ านนัน้ จะมีการถ่ายโอนความรูป้ ระสบการณ์
หน้ าที่
ในการผลิต และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานของ TMW ในลักษณะการเรียนรู้
พร้อมการปฏิบตั ิงานจริง (On the job training) โดยปั จจุบนั ผู้เชี่ยวชาญจาก
MEI ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ประจําที่ TMW มีจํานวน 11 ท่าน ซึ่งยังคงดํารงตําแหน่ ง
อยู่ ดังนี้
วันที่เริ่ ม
ปฏิ บตั ิ งาน
1. Mr. Tamotsu Asayama
Factory Manager
07/05/2013
2. Mr. Hideyuki Karouji
Injection & Molding Manager
01/07/2011
3. Mr. Masaya Matsubara
Business development Manager
10/01/2021
4. Mr. Koki Yuasa
Machining Manager
05/01/2015
5. Mr. Tsukasa Kawakami Chemical Coating & Spray & Screen Manager 26/08/2014
6. Mr. Toshio Hayano
QA Manager
18/12/2011
รายชื่อ
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ตําแหน่ ง

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
7. Mr. Hiroki Sakamoto
8. Mr. Hiroshi Yotani
9. Mr. Kenichi Sugimoto
10. Mr. Takuya Tsutsui
11. Mr. Toshikazu Sawai

QA Manager
Machining Manager
Injection&Molding Manager
Machining Manager
QA Manager

10/01/2021
16/08/2017
16/03/2018
30/10/2018
01/10/2019

• ในการส่งผูเ้ ชีย่ วชาญของ MEI มาปฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นไทยนัน้ TMW สามารถแบ่ง

ได้เ ป็ น 2 กลุ่ ม ตามลัก ษณะการจ่า ยค่า ตอบแทน โดยกลุ่ ม ผู้เ ชี่ย วชาญที่มา
ฝึ กอบรมชัวคราว
่
จะได้รบั เป็ นค่าตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงในการมาปฏิบตั งิ าน
และกลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ าปฏิบตั หน้าทีป่ ระจําทีโ่ รงงาน จะได้รบั ค่าตอบแทนใน
รูปของเงินเดือนตามระบบการจ่ายเงินเดือนปกติจาก TMW ที่ชําระโดยตรง
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวโดยไม่มรี ะยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการทํางานจนกว่า
สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะสิน้ สุดลง
โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมามียอดรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็ นเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนหรือเบีย้ เลีย้ ง รวมถึง โบนัส และสวัสดิการค่าทีพ่ กั รวมเท่ากับ
125.82 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ น ค่า ใช้จ่ายเฉลี่ยปี ล ะประมาณ 25.16 ล้า นบาท
(โดยมีรายละเอียด ในหัวข้อที่ 1.7 ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ)
3.3 การส่งบุคลากรชาวไทยไป • การส่งบุคลากรชาวไทยไปเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และเทคนิคการผลิตที่
ประเทศญี่ป่ ุน โดย MEI จะทําหน้ าที่ฝึกอบรมการปฏิบตั ิงานทางด้านต่ า งๆ
เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิ ตที่
ให้แก่บุคลากรชาวไทย ทัง้ นี้ระยะเวลาฝึกอบรมจะขึน้ อยู่กบั เนื้อหาของหลักสูตร
ประเทศญี่ปนุ่
การฝึกอบรมแต่ละครัง้
• ช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา TMW ได้ส่งพนักงานคนไทย จํานวน 12 ท่าน ไปอบรมงาน
ด้านแมกนีเซียมกับ MEI ทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ ดังนี้
รายชื่อ
1. น.ส.จิราภรณ์ ฮวบกระโทก
2. น.ส.วิยดา ดาบสมศรี
3. นางบัวรินทร์ จักร์กระโทก
4. น.ส.วรรณา ดันกระโทก
5. น.ส.พรศิร ิ เพิงกระโทก
6. น.ส.วรรณิศา ปลอดกระโทก
7. น.ส.เพภิราธร ผันกระโทก
8. น.ส.สุจติ รา นันบุตดี
9. น.ส.ละไม อยู่ทะเล
10. น.ส.วิไลพร แก่งกระโทก
11. นางพาวิรตั น์ ศรีภูมิ
12. น.ส.อาวร รุ่งไร่โคก

ตําแหน่ ง
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
เสมียน (แมกนีเซียม)
หัวหน้างานพนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
หัวหน้างานพนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)
พนักงาน (ปฏิบตั กิ าร)

• โดยวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการส่ ง พนั ก งานไปอบรมเพื่อ ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกับ

กระบวนการผลิตทีเ่ กี่ยวข้องกับการทํางานของพนักงานในแต่ละตําแหน่ ง และ
เพื่อให้พนักงานได้เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ ตลอดจนนําสิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมาใช้ปรับปรุง
พัฒนากระบวนการผลิตและขัน้ ตอนการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การสนับสนุนที่ได้รบั / คาดว่าจะได้รบั ในธุรกิ จผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(1)
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีบ่ ริษทั ชําระให้แก่พนักงานทีไ่ ปรับการอบรม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และค่าทีพ่ กั อาศัย เป็ นต้น
• ทัง้ นี้ บริษท
ั มีแผนการจัดส่งพนักงานไปอบรมในช่วง 5 ปี ข้างหน้าภายหลังการ
ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ซึ่งมี
เงื่อนไขการส่งตัวไปอบรมโดยขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ทํางานที่ต้องมีอายุงาน
เกิน 1 ปี และศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงประสิทธิภาพในการทํา งาน
ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีหวั หน้าแผนกโรงงานเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อพนักงานให้แก่
ประธานกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีผ่ ่านมาบริษทั จึงไม่สามารถส่ง
พนักงานไปฝึ กอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยหากมีความจําเป็ นทีพ่ นักงานต้อง
เรียนรูใ้ นสถานการณ์พเิ ศษบริษทั สามารถทีจ่ ดั ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
หมายเหตุ : (1) การสนั บสนุ นที่ได้รบั หรือที่คาดว่าจะได้ร บั ตามตารางนี้ จะมีการยุติลงต่อเมื่อคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดถูกศาลตัดสินให้
ล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ หรือเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งใช้สทิ ธิบอกเลิก

เมื่อพิจารณาการสนับสนุนในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า TMW มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จาก MEI เนื่องจาก (1) ที่ผ่านมาในอดีตบริษทั รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
ผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปจาก MEI มาเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี ซึง่ การผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับ
กล้องถ่ายรูปนัน้ มีความซับซ้อนซึ่งเมื่อโมเดลการผลิตเปลี่ยนแปลงก็จํา เป็ นต้องใช้เทคนิคการผลิตที่เปลี่ย นไปตาม
ลักษณะของรูปทรงซึ่งต้องอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญีป่ ่ ุนทีม่ าจากการแนะนําของ MEI ซึ่งผูเ้ ชีย่ วชาญจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การออกแบบและพัฒนาแม่พมิ พ์สําหรับผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ๆ ขึน้ มา ดังนัน้ บริษทั จึงจําเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิ ค อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบคุ ณ สมบัติแ มกนี เ ซีย มที่ง่า ยต่ อ การติด ไฟซึ่ง จํา เป็ น ต้อ งมีบุ ค ลากรผู้เ ชี่ย วชาญ
ควบคุมดูแล (2) การต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะส่งผลให้บริษทั ยังคงรักษา
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมอย่างต่อเนื่อง จากการที่ MEI เป็ นผูด้ ําเนินการประสานงานด้านการตลาดและ
แนะนําลูกค้ามาให้ TMW ทัง้ หมด รวมถึงเป็ นการลดผลกระทบจากการสูญเสียผลตอบแทนจากการลงทุนขยายโรงงาน
การผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมเพิม่ เติมในช่วงปี 2562 ด้วย (3) การสนับสนุ นทางด้านการพัฒนาบุคลากร ทําให้มกี ารถ่าย
โอนเทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการผลิต และทักษะการปฏิบตั งิ านจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ ุน ซึ่งทาง MEI
เป็ นบริษัทในประเทศญี่ป่ ุนทีย่ งั คงมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตมากกว่าบริษทั อยู่ค่อนข้างมาก ประกอบกับ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลียนแปลงไปตลอดเวลา เทคโนโยลีใหม่ๆ ที่พฒ
ั นาแล้วจากประเทศญี่ป่ ุนมีความลํ้ า หน้ า
มากกว่าซึ่งจะทยอยเข้ามาแทนทีเ่ ทคโนโลยีเดิมๆ ดังนัน้ การถ่ายโอนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ าน
ของ TMW ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิตสากล ตลอดจนเพิม่ ทักษะในการทํางานให้แก่พนักงานชาวไทย ซึง่ จะส่งผลดี
ต่อคุณภาพของสินค้าทีท่ ําการผลิต รวมทัง้ ยังเป็ นการช่วยลดการสูญเสียในการผลิตที่เกิดขึน้ จากการขาดทักษะในการ
ทํางานของพนักงานด้วย
นอกจากนี้ หากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึง่ จะเห็นได้ชดั จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา 2019 ทีป่ ั จจุบนั ยังคงแพร่ระบาดและมีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการโดยทัวไปรวมทั
่
ง้ ลูกค้าของ
TMW จะลดกําลังการผลิตสินค้าลง ทําให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างชะลอตัว ซึ่งการดํารงอยู่ได้ของบริษทั
ในอุตสาหกรรมจะขึน้ อยู่กบั (1) ความสามารถในการทําการตลาดของ MEI ซึง่ รวมถึงการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ ซึง่
ผูบ้ ริหารระดับสูงของ MEI และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั คู่คา้ ทีซ่ ้อื ขายสินค้ากันมานานจะมีการเจรจาตกลงทางการค้า
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และวางแผนร่วมกันในการผลิตสินค้าทําให้ทราบถึงปริมาณความต้องการสินค้าในเบือ้ งต้น จนสามารถวางแผนการผลิต
สินค้าได้ตามความต้องการของลูก ค้า ตลอดจนการควบคุมต้นทุนการดําเนินงานของบริษัท ได้ (2) การได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากบริษทั MEI ในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ซ่งึ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีด่ แี ละทําธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยใน
กรณีท่เี กิดสถานการณ์พเิ ศษทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัท เช่น สถานการณ์น้ํ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 หรือใน
ปั จจุบนั ทีเ่ กิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ MEI มิได้เพิกเฉยและได้ให้ความช่วยเหลือ
โดยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางเทคนิคในช่วง 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน
ด้วยปั จจัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา หากบริษทั ไม่ทาํ การต่อสัญญาฯ ผลกระทบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ุดคือการทีบ่ ริษทั จะ
ไม่ได้รบั การแนะนําลูกค้ารายใหม่จากทาง MEI อย่างแน่นอน ประกอบกับลูกค้ารายเดิมทีเ่ กิดจากการที่ MEI แนะนํามาก็
จะทยอยลดระดับการสั ่งซื้อสินค้าจากทางบริษทั เนื่องด้วยเหตุผลสําคัญคือ บริษทั ไม่ได้รบั แม่พมิ พ์ซ่งึ ใช้สําหรับการผลิต
อันเกิดจากการออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญของ MEI กับลูกค้าของ MEI จะแนะนํามาสั ่งผลิตกับทาง
บริษทั
2.3

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการเข้าทํารายการ
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของการเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญา
การให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับ MEI โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
2.3.1

ข้อดีของการเข้าทํารายการ
1. การต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะส่งผลให้บริษทั สามารถ
ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้น ส่วนแมกนี เซียมต่ อไปได้เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยมีฐานลูกค้าอย่า งต่อ เนื่ อง และ
สามารถทําการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก (1) MEI ซึง่ เป็ นผูด้ แู ลด้านการตลาดทัง้ หมดเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่ให้การแนะนํ า ลูก ค้ามาใช้บ ริก ารกับบริษัท (2) การผลิตสินค้าของบริษัท จะมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญควบคุมดูแลทําให้บริษทั สามารถทีจ่ ะดําเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ การทีบ่ ริษทั ได้รบั การ
สนับสนุ นทางด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จาก MEI
เป็ นการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันและเป็ นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนในการเพิม่
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และส่งผลต่อรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
2. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจ และช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ TMW จาก
การที่ MEI มีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเป็ นเวลากว่า
20 ปี มีฝ่ายวิจยั และพัฒนาทีแ่ ข็งแกร่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
ชาวญี่ป่ ุนซึ่งเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลักของ TMW นัน้ ทําให้การได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการผลิต
การตลาด ทัง้ จาก MEI และจากบุคลากรชาวญีป่ ่ นุ เป็ นหนึ่งปั จจัยทีส่ าํ คัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุน TMW ในการ
ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพให้แก่ลูกค้า รวมถึงความสามารถในการรักษาและขยายฐานลูกค้าต่อไป
3. ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จากการที่ MEI เป็ นผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม
OEM ให้แก่ผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศญี่ป่ ุน ส่งผลให้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่ผผู้ ลิตในแถบประเทศ
ทางยุโรปและอเมริกา โดยในอนาคตหาก MEI สามารถทีจ่ ะเจาะตลาดเป้ าหมายทางยุโรปและอเมริกาได้
จะส่งผลดีต่อ TMW ในการได้รบั การแนะนําลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
4. เพิม่ ความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของ TMW โดยบุคลากรจะได้รบั ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้
ทางเทคโนโลยีจากผูเ้ ชีย่ วชาญของ MEI ซึ่งทาง MEI เป็ นบริษัทในประเทศญี่ป่ ุนที่มคี วามก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการผลิตมากกว่าบริษัทอยู่ค่อนข้างมาก ประกอบกับเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาเปลียนแปลงไป
ตลอดเวลา เทคโนโยลีใหม่ๆ ที่พฒ
ั นาแล้วจากประเทศญี่ป่ ุนมีความลํ้าหน้ ามากกว่าซึ่งจะทยอยเข้ามา
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
แทนที่เทคโนโลยีเดิมๆ ดังนัน้ บุคลากรที่มกี ารเรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากบุคลากรชาวญี่ป่ ุนจําเป็ น
จะต้องเรียนรูเ้ ทคนิคเกีย่ วกับกระบวนการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการทํางานร่วมกันพนักงานคน
ไทยทําให้มโี อกาสได้รบั การถ่ายโอนเทคโนโลยี ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการผลิต และทักษะการ
ปฏิบตั งิ านจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์จากประเทศญีป่ ่ นุ ให้แก่พนักงานของบริษทั ทําให้บริษทั ไม่ตอ้ ง
มีภาระในการจัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการจัดตัง้ หน่วยงานวิจยั ของตนเอง
5. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการลงทุนวิจยั และพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมของบริษทั เนื่องจาก
การลงทุนเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก และต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนา ซึง่ อาจทําให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั ่นในการผลิตสินค้าจนอาจส่งผลต่อรายได้ของบริษทั
6. จากการที่บ ริษัท ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น จากคณะกรรมการการส่ ง เสริม การลงทุ น ในการผลิต ชิ้น ส่ ว น
แมกนีเซียม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1492(2)/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ซึ่งได้รบั การขยาย
เวลาสิน้ สุดถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ภายใต้สทิ ธิประโยชน์บางประการ บริษทั จะได้รบั การยกเว้นอากร
ขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุทจ่ี าํ เป็ นต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และ
ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 63-0250-1-00-1-0 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ภายใต้สทิ ธิประโยชน์
บางประการ บริษทั ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 4 ปี ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ประกอบ
ธุ ร กิ จ ผลิต ชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซี ย มโดยการที่ MEI มีส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น การจัด หาวัต ถุ ดิบ หรือ ชิ้น ส่ ว น
แมกนีเซียมมาให้แก่ TMW ส่งผลให้บริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
วัตถุดบิ และวัสดุท่จี ําเป็ นต้องนํ าเข้ามาจากต่างประเทศเกี่ยวกับแมกนีเซียมเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ การ
ส่งออก ทัง้ ยังได้รบั การยกเว้นภาษีนิตบิ ุคคลสําหรับกิจการแมกนีเซียมดังกล่าว โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์
อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ไม่ต่อสัญญาฯ ก็มไิ ด้หมายความว่าสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวจะสูญหายโดยทันที
หากบริษทั สามารถจัดหาลูกค้าและนําเข้าวัตถุดบิ ในการผลิตเพื่อการส่งออกในธุรกิจแมกนีเซียมได้ดว้ ย
ตนเอง แต่เนื่องจาก MEI เป็ นผูด้ แู ลด้านการตลาดและประสานงานแนะนําลูกค้าทัง้ หมด รวมถึงมีส่วนช่วย
ในการจัด หาวัต ถุดิบ หรือ ชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซียมเพื่อ ส่ งต่อ มาให้บ ริษัทผลิตสิน ค้า จึงถือเป็ น การเสียสิทธิ
ประโยชน์ในด้านดังกล่าวโดยปริยาย
7. หากบริษทั เลือกต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิคกับ MEI การได้รบั ความช่วยเหลือจากบริษทั MEI
ในฐานะผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ซ่งึ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีด่ แี ละทําธุรกิจมาอย่างยาวนานนัน้ มีส่วนช่วยให้
TMW อาจได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือ ในกรณี เ กิด สถานการณ์ ท่ีอ าจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ บริษัท เช่ น
สถานการณ์น้ําท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 หรือในปั จจุบนั ทีเ่ กิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา 2019 ซึ่งที่ผ่านมา MEI ให้ความช่วยเหลือโดยการยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการทางเทคนิคตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน (1 ม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563) โดยเป็ นการพิจารณายกเว้นครัง้ ละ 3 เดือน จํานวน 2
ครัง้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แล้วแต่สถานการณ์และดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของ MEI
2.3.2

ข้อเสียของการเข้าทํารายการ
1. ทําให้การประกอบธุรกิจของ TMW มีความพึง่ พิง MEI อย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในส่วนการจัดการ การตลาดและ
การผลิต และจากการที่ MEI เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ TMW อาจส่งผลให้การดําเนินการของบริษทั ในหลายๆ
ด้านอยู่ในความความคุมดูแลของบริษทั ใหญ่ ซึ่งทําให้ผบู้ ริหารของ TMW ไม่สามารถบริหารจัดการบริษทั
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบจากบุคลากรชาวญี่ป่ ุนทีบ่ ริษัทใหญ่จดั ส่งมา
ควบคุม
2. การกําหนดค่าตอบแทนของสัญญาขึน้ อยู่กบั ยอดขายสุทธิ (ขายสุทธิ = ยอดขายหักรับคืน ส่วนลดเงินสด
หักส่วนลดจ่าย หักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนและ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เบี้ยเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงกําไรขัน้ ต้น (หรือกําไรจากการ
ดําเนินงาน) ของบริษทั ดังนัน้ ผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ จึงขึ้นอยู่กบั ความสามารถของ MEI ในการจัดหา
ลูกค้ามาเพื่อเพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั และขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการบริหารต้นทุนการดําเนินงานของ
บริษทั อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษทั จะกําหนดค่าตอบแทนของสัญญาขึน้ อยู่กบั ยอดขายสุทธิ แต่จากผล
การดําเนินงานในอดีตช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมาของบริษทั พบว่าบริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นเฉลี่ยร้อยละ 17.91 ถึง
21.94 ของรายได้รวม และมีอตั รากําไรสุทธิเฉลีย่ ร้อยละ 7.12 ถึง 11.34 ของรายได้รวม ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
บริษทั สามารถบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดกําไรแม้ว่าจะมีภาระค่าตอบแทนตามสัญญาทีข่ น้ึ อยู่กบั ยอดขาย
สุทธิกต็ าม
3. หาก TMW ดําเนินการต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับ MEI จะ
ส่งผลทําให้ TMW มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ต้องชําระในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายสุทธิ
ของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทีท่ ําการผลิตและจําหน่ ายโดย TMW (ตามที่ผู้บริหารของ TMW ได้ประมาณ
การยอดขายไว้) หลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ
4. เนื่องจาก MEI เป็ นบริษัทของประเทศญีป่ ่ ุน การนํ าเข้าบุคลากรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน จะทําให้มี
ภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการรับรองบุคลากรและผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง
2.4
2.4.1

ความเสี่ยงจากการเข้าทํารายการ
ความเสี่ยงในการพึ่งพิ งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ตและการตลาดกับ MEI
เนื่องจากการดําเนินการต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับทาง MEI ทํา
ให้บริษัทมีการพึ่งพิงเทคโนโลยีในการผลิต และการทําการตลาดจากทาง MEI เพียงแห่งเดียว ดังนัน้ หาก MEI เกิด
ประสบปั ญหาในการดําเนินธุรกิจจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงักลงหรือหากรุนแรงถึงขัน้ ปิ ดกิจการอย่างถาวร จะ
ส่งผลต่อเนื่องถึงการดําเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะในด้านการผลิตและการทําการตลาดกับลูกค้าทีท่ าง MEI เป็ นผู้
แนะนํ าให้กบั บริษทั ซึ่งปั จจุบนั บริษทั พึ่งพิงการตลาดเกี่ยวกับแมกซีเซียมกับ MEI ทัง้ หมด โดยอาจทําให้การดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ต้องหยุดชะงักหรือประสบปั ญหาในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม MEI เป็ นบริษัทชัน้ นํ าใน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมของประเทศญี่ป่ ุน มีการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี มีฐานะ
การเงินทีม่ ั ่นคงและมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงเชื่อมั ่นได้ว่าการดําเนินธุรกิจของ MEI
น่าทีจ่ ะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั ่นคงในอนาคต
2.4.2

ความเสี่ยงในเรื่องของรายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนําอาจตํา่ กว่าเป้ าหมาย
เนื่องจากการดําเนินการต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับทาง MEI ใน
ครัง้ นี้ นอกเหนื อ จากการที่บ ริษัท จะได้ร ับ ความช่ ว ยเหลือ ในการถ่ า ยทอดความรู้แ ละเทคโนโลยีก ารผลิต ชิ้น ส่ ว น
แมกนีเซียมแล้ว บริษัทจะได้รบั ความช่วยเหลือในการทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ทาง MEI เป็ นผู้แนะนํ าให้กบั บริษทั
ทัง้ หมด ซึง่ การทีบ่ ริษทั จะมีรายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเพิม่ ขึน้ หรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั ยอดขายทีบ่ ริษทั ได้รบั
จากกลุ่มลูกค้าที่ MEI แนะนํ ามา ดังนัน้ หากยอดขายที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็ นไปตามประมาณการยอดขายที่ทางบริษัท
กําหนดไว้ บริษทั อาจเกิดความเสีย่ งในเรื่องของรายได้ทอ่ี าจตํ่ากว่าเป้ า ซึง่ อาจทําให้บริษทั เสียผลประโยชน์ในด้านต้นทุน
การผลิตทีไ่ ม่คุม้ ค่า จากการทีบ่ ริษทั มีค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ เช่น ค่าแรงงานทางตรง และค่าโสหุย้ การผลิต และอาจ
ส่งผลให้บริษทั เกิดผลขาดทุนได้
โดยในปี ทผ่ี ่านมา (ตามงบการเงินสิน้ สุด 31 มี.ค. 2564) บริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมซึ่ง
มาจากลูกค้าทีท่ าง MEI ทําการตลาดให้กบั บริษทั เป็ นจํานวน 925.76 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้
จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม เนื่องจาก MEI เป็ นผู้ดูแลด้านการตลาดและประสานงานแนะนํ าลูกค้าทัง้ หมด
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ทัง้ นี้ บริษทั ประมาณการรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่มาจากกลุ่มลูกค้าที่ MEI ทําการตลาดให้ทงั ้ หมด
ตลอดระยะเวลาทีต่ ่ออายุสญ
ั ญาช่วง 1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569 อยู่ในช่วงประมาณ 977 ล้านบาท ถึง 1,215 ล้านบาท
ถึงแม้บริษทั จะมีความเสีย่ งในเรื่องของรายได้จากกลุ่มลูกค้าที่ MEI ทําการตลาดอาจตํ่ากว่าเป้ าหมายทีบ่ ริษทั
กําหนด แต่บริษทั ได้มกี ระบวนการติดตามยอดขายอย่างสมํ่าเสมอเนื่องจากบริษทั มีการวางแผนการสั ่งซื้อสินค้าร่วมกับ
ลูกค้าในทุกๆ 6 เดือน ทัง้ นี้บริษทั และลูกค้าจะร่วมกันสอบทานแผนการสั ่งซื้อเพื่อวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้า
ให้กบั ลูกค้าในทุกเดือน ดังนัน้ หากลูกค้ารายใดมีการสั ่งซื้อสินค้าที่ต่ํากว่าเป้ าหมายบริษัทจะรับทราบโดยทันที ทําให้
บริษทั สามารถดําเนินการหาสาเหตุและการแก้ไขร่วมกับทาง MEI และลูกค้า เพื่อให้ยอดขายเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว
2.4.3

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ใน
ด้านยอดขายเฉลีย่ ต่อเดือนของชิน้ ส่วนพลาสติกและชิน้ ส่วนแมกนีเซียมของของบริษทั ลดลงจากการทีไ่ ม่สามารถส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพื่อทีจ่ ะเรียกเก็บเงินจากทางลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าบาง
รายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุดการรับสินค้า ส่งผลให้บริษัทมียอดขายลดลง ขณะที่บริษัทยังคงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายคงทีเ่ กี่ยวกับพนักงานและค่าสาธารณูปโภค ฝ่ ายบริหารตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงเริม่ ดําเนินการต่างๆ
เพื่อลดผลกระทบ ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายโดยให้พนักงานหยุดงานชัวคราวและการจั
่
ดทําโครงการเกษียณอายุการทํางาน
ก่อนกําหนด เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายคงที่ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของการทีล่ ูกค้าชะลอการส่งมอบสินค้า หรือ
หยุดรับสินค้านัน้ ถือเป็ นปั ญหาหลักซึง่ บริษทั ได้ใช้วธิ ใี นการเจรจาต่อรองกับลูกค้า เช่น การทยอยส่งมอบสินค้าให้มขี นาด
ลดลงเพื่อขอรับการชําระค่าสินค้าตามกําหนดเดิม เป็ นต้น อย่างไรก็ดี สําหรับผลกระทบในด้านการจัดหาวัตถุดบิ นัน้
บริษทั ลดความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดบิ โดยการประมาณแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่ง
บริษทั จะมีวตั ถุดบิ เพียงพอต่อการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และในส่วนของผลกระทบด้านพนักงานนัน้ บริษทั จะมีการแบ่ง
รอบระยะเวลาการทํางานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานให้มกี ารผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ ายบริหารมีการติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชดิ โดยคาดว่าหากสถานการณ์การระบาดรุนแรงมากขึน้ จนถึงระดับทีร่ ฐั บาลมีการ
ประกาศล็อคดาวน์บริษทั อาจมีความจําเป็ นต้องยุตไิ ลน์การผลิตหากมีความจําเป็ นและเหตุผลเพียงพอ
2.5
2.5.1

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการไม่เข้าทํารายการ
ข้อดีของการไม่เข้าทํารายการ
1. บริษทั จะสามารถดําเนินธุรกิจในส่วนของการผลิตแมกนีเซียมได้อย่างอิสระโดยไม่มกี ารพึง่ พิง MEI หาก
บริษทั สามารถดําเนินการด้านการตลาดได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงสามารถผลิตสินค้าทีต่ อ้ งใช้เทคนิคต่างๆ ได้
โดยไม่พ่งึ พิงบุคลากรที่เป็ นต้นฉบับของการให้บริการด้านเทคนิคอย่างประเทศญี่ป่ ุน นอกจากนี้ บริษัท
สามารถเปลี่ยนแปลงโรงงานที่ใช้ผ ลิต ชิ้นส่ วนแมกนี เ ซียมไปใช้ในวัตถุป ระสงค์อ ย่า งอื่น แทนได้ เช่ น
เปลี่ยนแปลงโรงงานไปใช้ผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกซึ่งเป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ดําเนินงานอยู่แล้วให้มกี ําลังการผลิต
มากขึน้ ได้
2. บริษทั ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการภายใต้การควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การซ่อมแซมหรือการ
ทําลายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม ซึง่ มีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องควบคุมอยู่ เช่น กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 เพื่อคุ้มครอง
แรงงานลูกจ้างพนักงานในกิจการให้ได้รบั สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3. บริษทั จะลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของสัญญาได้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายสุทธิจาก
การผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม (และลดภาระค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากรได้อกี ด้วย)
4. TMW สามารถดําเนินการในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มภี าระผูกพันและข้อจํากัดทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
2.5.2

ข้อเสียของการไม่เข้าทํารายการ
1. หากบริษทั ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะส่งผลให้บริษทั
ไม่สามารถดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่ว นแมกนี เซียมได้เ ลย เนื่องจาก (1) MEI จะเรียกผู้เชี่ยวชาญที่ค อย
ควบคุ ม ดูแ ลด้า นการผลิต เกี่ย วกับ แมกนี เ ซีย มกลับ ประเทศ ส่ ง ผลเสีย ต่ อ การดํา เนิ น การผลิต ที่ไ ม่ มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญควบคุมดูแลทําให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง หรืออาจหยุดชะงัก ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนั
ต่อความต้องการของลูกค้า (2) MEI จะไม่แนะนําลูกค้ามาใช้บริการกับบริษทั อีกต่อไป ส่งผลทําให้บริษทั
เหลือเฉพาะลูกค้าตามสัญญาเดิมทีอ่ าจมีอยู่ ซึ่งจะทยอยลดการสั ่งซื้อกับบริษัทลง ทําไม่บริษัทมีรายได้
ลดลงจนไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในทีส่ ุด
2. การไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกด้วย เนื่องจาก บริษทั มีการทําสัญญาให้บริการทางเทคนิค
(เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์พ ลาสติก ) กับ MEI ด้ว ย ซึ่ง ผลจากการไม่ ต่อ สัญญาฯ แมกนี เ ซีย มย่ อ มส่ งผลถึง
ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ ที่ดีร ะหว่ า ง MEI กับ บริษัท ลดลง ส่ ง ผลให้ก ารช่ ว ยเหลือ ต่ า งๆ ตามสัญ ญาฯ
พลาสติกทีย่ งั เหลืออยู่อาจไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด และในกรณีทร่ี า้ ยแรงทีส่ ุดคืออาจทําให้ในอนาคต
MEI ปฏิเสธการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ก็เป็ นได้
3. สูญเสียโอกาสการเรียนรู้เทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมในรูปแบบต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ จากการทีไ่ ด้รบั แม่พมิ พ์ประเภทใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึง่ แม่พมิ พ์แมกนีเซียมสําหรับ
อุปกรณ์แต่ละประเภทและขนาดทีแ่ ตกต่างกันจะมีเทคนิคการผลิตทีอ่ าจแตกต่างกันออกไป ซึง่ การทําวิจยั
เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง จะใช้ระยะเวลาทีย่ าวนานกว่าการได้รบั แม่พมิ พ์ทผ่ี ่านการ
ออกแบบมาอย่างดีเยีย่ มรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ จาก MEI
4. ส่ ง ผลกระทบต่ อความสามารถในการหารายได้ของบริษัท โดยคาดว่ า รายได้จากการจํา หน่ ายสินค้า
โดยรวมของบริษัทจะลดลง เนื่องจาก (1) ลูกค้าที่เกิดจากการแนะนํ าของ MEI รายใหม่ๆ จะไม่มีทาง
เกิดขึน้ เนื่องจาก MEI เป็ นผูน้ ําในการดําเนินการด้านการตลาดชิน้ ส่วนแมกนีเซียมทัง้ หมด และ (2) ลูกค้า
จากการแนะนําของ MEI ในปั จจุบนั จะทยอยลดการสั ่งซื้อสินค้าลง เนื่องจาก บริษทั ไม่ได้รบั การสนับสนุ น
จาก MEI และจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรายได้และผลกําไรของบริษทั ในอนาคต โดยในช่วงระยะเวลา 5
ปี ทผ่ี ่านมา (วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) จากข้อมูลงบการเงินของบริษทั มีรายได้จาก
การจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมอยู่ในช่วงประมาณ 705.59 ล้านบาท ถึง 1,137.33 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 28.24 ถึง 37.42 ของรายได้รวม
5. บริษทั จําเป็ นต้องสร้างทีมงานด้านการตลาด ทําให้มคี ่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานฝ่ ายการตลาด
ในประเทศเพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั ต้องจัดตัง้ หน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งค่าใช้จ่าย
ทางด้านการวิจยั และพัฒนานัน้ ใช้เงินลงทุนสูง แต่ทงั ้ นี้บริษทั ไม่สามารถกําหนดได้ว่า การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะสามารถชดเชยยอดขายทีห่ ายไปได้ทงั ้ หมดหรือไม่ และจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด

จากข้อมูลข้างต้นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาวัตถุประสงค์ในการทํารายการและความจําเป็ นพร้อม
ทัง้ ประโยชน์ทบ่ี ริษทั จะได้รบั ตลอดจนข้อดีขอ้ เสียของการเข้าทํารายการ และข้อดีขอ้ เสียของการไม่เข้าทํารายการ แล้ว
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
พบว่าการที่ TMW ได้รบั ความช่วยเหลือตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จาก MEI
ซึ่งจะช่วยสนับสนุ น TMW ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากรดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วย
เพิม่ ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทําให้บริษทั สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว ลดความเสี่ยงในด้านการแข่งขันและความผันผวนของรายได้จากการดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม
ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึง่ จะส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2.6

การเปรียบเทียบการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับรายการกับบุคคลภายนอก
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ได้พจิ ารณาถึงขอบเขตการให้บริการด้านเทคนิคทีไ่ ด้รบั จาก MEI แล้วนัน้ โอกาสที่
TMW จะทําสัญญาการรับบริการกับผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมรายอื่น น่ าจะมีความเป็ นไปได้ต่ํา เนื่องจากเทคโนโลยีการ
ผลิตของ MEI เป็ นเทคโนโลยีเฉพาะที่เกิดจากการสั ่งสมความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิ คเชิงปฏิบตั ิการ โดยอาศัย
ผูเ้ ชีย่ วชาญของ MEI ร่วมกันพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบ ผนวกกับแนวความคิดของลูกค้าซึ่งส่วน
ใหญ่เป็ นลูกค้าทีม่ สี มั พันธ์ทางการค้ามาอย่างยาวนาน ดังนัน้ การที่ TMW เลือกใช้บริการของ MEI จึงเป็ นการตอบโจทย์
การทําธุรกิจทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั อย่างมากประกอบกับในอดีตทีผ่ ่านมา TMW มีการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกันกับ MEI มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ที่มกี ารทํา
สัญญามาตัง้ แต่ปี 2544 และสัญญาให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ที่มกี ารทําสัญญามาตัง้ แต่ปี
2554 โดยการต่ออายุในครัง้ นี้จะยังคงขยายเวลาต่อไปอีก 5 ปี (1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569) อย่างไรก็ตาม หาก TMW
เปลีย่ นไปทําสัญญากับผูป้ ระกอบการรายอื่น จะส่งผลให้การถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเกิดความไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตและผลประกอบการของบริษทั ได้
นอกจากนี้ การที่ MEI เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.25 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้วของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ทีป่ รึกษาการเงินอิสระจึงเชื่อว่ามีความเป็ นไปได้สงู ทีบ่ ริษทั จะต่อ
สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จาก MEI ต่อไป
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทํารายการ
3.1

ความเหมาะสมของราคา
สัญ ญาการให้บ ริการด้า นเทคนิ ค (เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์แมกนี เ ซียม) ฉบับ ที่จ ะดํา เนิ น การต่ อ อายุ กับ MEI
กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการให้บริการทีอ่ ตั ราร้อยละ 3.00 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมที่ TMW จะทํา
การผลิตและจําหน่ าย หลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับสัญญาฉบับในปั จจุบนั ซึง่ กําลังจะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบว่าการกําหนดอัตราค่าตอบแทนยังคงเดิมที่
ร้อ ยละ 3.00 ของยอดขายสุ ทธิข องผลิตภัณ ฑ์แ มกนีเ ซีย ม รวมถึง เงื่อ นไขต่า งๆ ที่ร ะบุ ใ นสัญ ญายังคงเป็ น ลัก ษณะ
เช่นเดียวกันกับสัญญาฉบับทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั
ช่วงเวลา
(1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี )

สัญญาให้บริ การด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม)
อัตราและค่าตอบแทน
ประมาณการ(1)
ค่าตอบแทนที่
เฉลี่ยต่อปี
ร้อยละ
ค่าตอบแทน
เกิ ดขึ้นจริ ง
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

เฉลี่ยต่อปี
(ล้านบาท)

อายุสญ
ั ญา
(ปี )

สัญญาในอดีต
1 ส.ค. 2554 – 31 ก.ค. 2559
3.00
52.92
10.58
60.12(2)
12.02
5
สัญญาปัจจุบนั
1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2564
3.00
91.02
18.20
119.12(3)
23.82
5
สัญญาที่จะดําเนิ นการต่ออายุ
1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569
3.00
162.42
32.48
5
หมายเหตุ : (1) ประมาณการค่าตอบแทนในทุกช่วงสัญญา คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของประมาณการยอดขายแมกนีเซียมซึง่ จัดทําขึน้ โดย
ผู้ บ ริห ารของ TMW (สํ า หรับ ประมาณการยอดขายแมกนี เ ซี ย มช่ ว งระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2569
รายละเอียดในหัวข้อ 3.1.2 กรณีท่ี 1 การเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ)
(2) ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงตามสัญญาในอดีต คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2554 –
31 ก.ค. 2559 รวม 60 เดือน โดย TMW มีการจ่ายชําระรวมทัง้ สิน้ 60.12 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว
(3) ค่าตอบแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงตามสัญญาปั จจุบนั คํานวณจากร้อยละ 3.00 ของยอดขายจริงช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ส.ค. 2559 –
31 มี.ค. 2563 และช่ ว งเวลาตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564 รวม 50 เดือ น โดย TMW มีการจ่ ายชํ าระรวมทัง้ สิ้น
119.12 ล้านบาท ซึ่งยังคงเหลือจํานวนค้างชําระตามสัญญาอีก 4 เดือน (ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนช่วงเวลาตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2563 –
30 ก.ย. 2563 TMW ได้รบั การยกเว้นค่าตอบแทนตามสัญญาฯ รวม 6 เดือน คิดเป็ นมูลค่ายกเว้นรวม 11.05 ล้านบาท)

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาหรือความสมเหตุสมผลของอัตราค่าตอบแทนนัน้ ทีป่ รึกษาทางการ
เงินอิสระได้ทาํ การพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาใน 2 ลักษณะ คือ (1) เปรียบเทียบอัตราค่าบริการของบริษทั กับ
อัตราค่าบริการของบริษทั จดทะเบียน ที่มกี ารทํารายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณาว่าอัตราค่าตอบแทนที่
บริษัท กํ า หนดนั น้ เป็ น ราคาที่ส มเหตุส มผลหรือ ไม่ และมีค วามแตกต่า งจากบริษัทจดทะเบีย นรายอื่น อย่า งไร และ
(2) เปรียบเทียบรายได้และผลการดําเนินงานของบริษทั ในกรณีท่เี ข้าทําการต่ออายุและกรณีไม่เข้าทําการต่ออายุของ
สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับ MEI เพื่อเทียบว่าบริษทั มีความสามารถในการจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราดังกล่าวหรือไม่ และบริษทั จะได้รบั ประโยชน์จากการต่ออายุสญ
ั ญาภายใต้อตั ราค่าตอบแทนดังกล่าว
มากหรือน้อยกว่าการไม่ต่ออายุสญ
ั ญา
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.1.1

เปรียบเทียบอัตราค่าบริการของบริษทั กับอัตราค่าบริการของบริษทั จดทะเบียนอื่น ที่มีการทํา
รายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
ของบริษัท กับสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (ซึ่งอาจมีช่อื เรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของการทําสัญญา) ของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายอื่นๆ พบว่า อัตราค่าตอบแทนที่มกี ารจ่ายชําระเพื่อรับบริการด้านเทคนิค
โดยทัวไปส่
่ วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอัตราร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 6.00 ของยอดขายสุทธิ โดยอัตราค่าตอบแทนตํ่าสุด คือ
บริษทั ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ซึ่งคิดค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.00 ของยอดขายสุทธิ และอัตรา
ค่าตอบแทนสูงสุดคือบริษัท วโรปกรณ์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งคิดอัตราค่าตอบแทนตัง้ แต่ร้อยละ 1.00 ถึงสูงสุดที่ร้อยละ
6.00 ซึ่งเมื่อนํ ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคระหว่างบริษทั และ MEI ที่
กําหนดไว้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมนัน้ พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง
ค่าตอบแทนตํ่าสุดและค่าค่าตอบแทนสูงสุดดังกล่าว
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน พบว่าอัตราค่าตอบแทนทีม่ กี ารจ่ายชําระเพื่อ
รับบริการทางด้านเทคนิค โดยมีวธิ คี าํ นวณค่าตอบแทนใน 2 ลักษณะ คือ (1) คิดเป็ นอัตราร้อยละของยอดขายซึง่ นิยมใช้
กับการคํานวณค่าธรรมเนียม (Royalty Fee) และ (2) คิดเป็ นจํานวนเงินคงที่ซ่งึ เป็ นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมคํานวณอยู่ใน
ค่าธรรมเนียม เช่น บริษัท ซีพอี าร์ โกมุ อินดัสเตรียล จํากัด (มหาชน) ที่มกี ารคิดค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ่งที่
ปรึกษาฯ ใช้ค่าตอบแทนในลักษณะที่ (1) นํามาใช้เปรียบเทียบเนื่องจากมีลกั ษณะเดียวกับการทําสัญญาของบริษทั โดยที่
ปรึกษาได้คาํ นวณเป็ นร้อยละของยอดขายสุทธิเพื่อเปรียบเทียบในการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าบริการ
ของบริษัท ทัง้ นี้ท่ปี รึกษาได้ศกึ ษาข้อมูลการให้บริการด้านเทคนิคของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ประมาณ 10 ปี เท่าทีจ่ ะสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแบบ 56-1 และ/หรืองบการเงินของบริษทั จดทะเบียน
จากการเปรียบเทียบพบว่าอัตราค่าตอบแทนสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ (1) บริษทั วโรปกรณ์ จํากัด (มหาชน)
ซึ่งคิดค่าตอบแทนเป็ นช่วงอัตรา โดยมีอตั ราค่าตอบแทนสูงสุดอยู่ทร่ี ้อยละ 6 และตํ่าสุดร้อยละ 1 ของยอดขายสุทธิของ
ผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมเิ นียม ซึ่งเป็ นค่าสิทธิต่อเนื่องชําระเป็ นรายครึง่ ปี สําหรับผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนชนิดใหม่หกั ด้วย
ต้นทุนอลูมเิ นียมและค่าใช้จ่ายในการจัดหาอลูมเิ นียม (2) บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ร้อยละ
4.70 ของยอดขายสุทธิ และ (3) บริษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ซึง่ สามารถคํานวณค่าธรรมเนียม
การรับความช่วยเหลือทางเทคนิคเท่ากับร้อยละ 4.50 ของยอดขายสุทธิ ขณะที่อตั ราค่าตอบแทนตํ่าสุด คือ บริษัท
ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) และบริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึง่ สามารถ
คิดค่าตอบแทนเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 1.00 ของยอดขายสุทธิ ซึง่ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของสัญญาการให้บริการ
ด้านเทคนิคระหว่างบริษทั และ MEI ทีก่ ําหนดไว้ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียมนัน้ พบว่าอยู่ในช่วงระหว่างค่าตอบแทนตํ่าสุดและค่าค่าตอบแทนสูงสุดดังกล่าว
ทัง้ นี้ สัญ ญาการให้บ ริก ารด้า นเทคนิ ค ของบริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ รายอื่ น ๆ ที่นํ า มา
เปรียบเทียบอาจมีความแตกต่างในด้านเงื่อนไขในการคํานวณ หรือลักษณะสิทธิประโยชน์ หรือลิขสิทธิที์ ่ได้รบั ซึ่งไม่
สามารถนําเปรียบเทียบกับสัญญาของบริษทั ทีจ่ ะต่ออายุได้โดยตรงอย่างชัดเจน ซึ่งในกรณีของ บริษทั ฟูรูกาวา เม็ททัล
(ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ทีป่ รึกษาการเงินใช้วธิ กี ารคํานวณโดยการนําค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หารด้วยยอดรายได้จากการ
ขายสินค้าเพื่อคํานวณออกมาเป็ นยอดร้อยละต่อยอดขายสุทธิ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเป็ นมาตรฐานเดียวกันได้ และ
ในกรณีของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) การจ่ายค่าสิทธิกําหนดเป็ นร้อยละของยอดขายสุทธิ ซึ่ง
ยอดขายสุทธิตามนิยามของ STANLY จะมีการหักด้วยมูลค่าวัตถุดบิ ซึง่ ถือเป็ นต้นทุนทีแ่ ฝงเข้าไปยังยอดขายสุทธิ ขณะที่
ยอดขายสุทธิตามนิยามของ TMW และบริษทั อื่นๆ จะไม่มกี ารหักต้นทุนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้ว่า TMW จะไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ในด้านลิขสิทธิ ์ เครื่องหมายการค้า แต่จะได้รบั การถ่ายโอนประสบการณ์และเทคนิคจากผูเ้ ชีย่ วชาญใน
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การประกอบธุรกิจเป็ นหลัก นอกจากนี้ TMW ยังได้รบั การสนับสนุ น ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการทําการตลาด การผลิต
ตลอดจนด้านการพัฒนาบุคลากรจาก MEI
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จาก MEI ทีอ่ ตั ราร้อยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมนัน้
ถือเป็ นอัตราที่มคี วามสมเหตุสมผล และเป็ นอัตราปกติทวไปในการทํ
ั่
ารายการในลักษณะดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราค่าบริการของบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารทํารายการในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับอัตรา
ค่าตอบแทนในการรับบริการด้านเทคนิคเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ TMW มีการทํารายการกับ MEI ในอัตราค่าบริการ
ร้อยละ 2.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์พลาสติก แล้วถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากการผลิต
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียมมีความซับซ้อนซึง่ ต้องใช้เทคนิคในการผลิตมากกว่าการผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก

หน้า 40 จาก 95
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ตารางสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญารับบริการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
บริษทั จดทะเบียน
BCT
บริษทั เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ตลาด : SET กลุม่ อุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์

ประเภทของสัญญา วันทําสัญญา
สัญญาจ่ายค่าสิทธิ เมษายน 2561
(Royalty
Agreement)

อายุสญ
ั ญา
3 ปี

บริษทั คู่สญ
ั ญา โคลัมเบียน อินเตอร์เนชันแนล
่
เคมิคลั ส์ คอร์ปปอเรชัน่
ทีม่ า

CPR
ตลาด : mai

แบบ 56-1 ประจําปี 2562 (01/07/2562)
และงบการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
และข้อมูลการเปิ ดเผยข่าวธุรกรรมทีส่ าํ คัญและรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2561
บริษทั ซีพอี าร์ โกมุ อินดัสเตรียล จํากัด (มหาชน)
สัญญาการถ่ายทอด วันที่ 5 สิงหาคม
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
2548
หมวดธุรกิจ : -

บริษทั คู่สญ
ั ญา Kinugawa Rubber Industrial Co., Ltd. ("KG")
ทีม่ า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563 (30/03/2564)
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10 ปี

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
บริษทั คู่สญ
ั ญาจะถ่ายทอดความรู้
ความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับคาร์บอน
แบล็คเกรดใหม่และพัฒนา
กระบวนการผลิตคาร์บอนแบล็ค
ให้แก่ BCT โดยให้ BCT ใช้ขอ้ มูล
ทางด้านเทคนิค และใช้สทิ ธิ
เกีย่ วกับสิทธิบตั รของบริษทั
คู่สญ
ั ญา

ค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 4.50 ของมูลค่า
ส่วนเพิ่ มเป็ นค่าตอบแทนการ
ให้บริการดังกล่าว (โดยมูลค่าส่วน
เพิม่ หมายถึง ยอดขายสุทธิหกั ด้วย
ต้นทุนของวัตถุดบิ ตามจริงและ
ค่าใช้จ่ายในการขาย)

1. CPR สามารถผลิตและจําหน่าย 1. ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชิน้ ส่วนยางตามโมเดลในสัญญา
20 ล้านเยน
ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่หาก 2. ค่า Royalty fee
จะดําเนินการนอกประเทศไทย
อัตราร้อยละ 3.00 ของ
จะต้องได้รบั การยินยอมจาก KG ยอดขายในแต่ละปี ภายใน
ก่อน และ CPRไม่สามารถโอน
ระยะเวลาของสัญญา
สิทธิ ์นี้ให้แก่บุคคลหรือนิตบิ ุคคล
อื่นหากมิได้รบั การยินยอมทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจาก KG
2. หากมีการปรับปรุง,
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข
เทคโนโลยีภายในระยะเวลาของ
สัญญา KG จะต้องส่งเจ้าหน้าที่
มาถ่ายทอดเทคโนโลยี, ให้ความ
ช่วยเหลือทีจ่ ําเป็ น, ให้คาํ แนะนํา
ในประเด็นเกีย่ วกับการผลิต,

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

FMT
ตลาด : SET

บริษทั จดทะเบียน

ประเภทของสัญญา

วันทําสัญญา

บริษทั ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) สัญญาการให้ความ วันที่ 1 เมษายน
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
ช่วยเหลือด้าน
2563
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
เทคนิค

บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั ไดชิน พีแอนด์ที จํากัด
ทีม่ า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563 (30/03/2564)
และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
และงบการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

อายุสญ
ั ญา

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
การตรวจสอบ และการทดสอบ
ชิน้ ส่วนยางแก่ CPR
3. CPR จะต้องเก็บเทคโนโลยีการ
ผลิตจาก KG เป็ นความลับอย่าง
เคร่งครัด โดยมิให้มกี ารขาย,
ถ่ายทอด และเปิ ดเผยต่อผูอ้ ่นื
ยกเว้นแต่เพียงเจ้าหน้าทีข่ อง
CPR ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเท่านัน้
1 ปี และสามารถ
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษทั
ขยายเวลาของ
ไดชิน พีแอนด์ที จํากัด จะให้ความ
สัญญาออกไปโดย ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและข้อมูล
อัตโนมัติ คราวละ 1 เกีย่ วกับการผลิตแก่บริษทั ฯ รวมถึง
ปี
สิทธิในการผลิตและจําหน่ายใน
ประเทศทีร่ ะบุตามสัญญา

ค่าตอบแทน

ค่าธรรมเนียมสิทธิ ซึง่ คํานวณจาก
ปริมาณการขายสุทธิของผลิตภัณฑ์
ท่อทองแดงไร้ตะเข็บประเภทมี
เกลียวภายในท่อ(Multi Grooved
Tube) ในอัตรา 2.25 บาท ต่อ
กิโลกรัม
รายได้จากการขายสิ นค้า :
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี
จํานวน 1,536.47 ล้านบาท และใน
ปี 2563 มีจํานวน 4,802.12 ล้าน
บาท ขณะทีใ่ นไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีจํานวน 1,740.30 ล้านบาท
โดยสามารถคํานวณรายได้จากการ
ขายสินค้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563 – 31 มีนาคม 2564 ได้
จํานวน 5,005.84 ล้านบาท
ต้นทุนจากการขายสิ นค้า :
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี
จํานวน 1,406.84 ล้านบาท และใน
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

บริษทั จดทะเบียน

ประเภทของสัญญา

วันทําสัญญา

อายุสญ
ั ญา

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)

ค่าตอบแทน
ปี 2563 มีจํานวน 4,467.34 ล้าน
บาท ขณะทีใ่ นไตรมาสที่ 1 ปี 2564
มีจํานวน 1,665.91 ล้านบาท
โดยสามารถคํานวณต้นทุนจากการ
ขายสินค้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563 – 31 มีนาคม 2564 ได้
จํานวน 4,726.42 ล้านบาท
ซึง่ สามารถคํานวณยอดขายสุทธิได้
เท่ากับ 279.42 ล้านบาท
ค่าบริการทางเทคนิ ค :
โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มี
จํานวน 4.81 ล้านบาท และในปี
2563 มีจํานวน 13.90 ล้านบาท
ขณะทีใ่ นไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มี
จํานวน 4.06 ล้านบาท
โดยสามารถคํานวณต้นทุนจากการ
ขายสินค้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563 – 31 มีนาคม 2564 ได้
จํานวน 13.15 ล้านบาท
จากยอดขายสุทธิ 279.42 ล้านบาท
และค่าบริการทางเทคนิค 13.15
ล้านบาท สามารถคํานวณ
ค่าตอบแทนคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ
4.70 ของยอดขายสุทธิ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์
บริษทั จดทะเบียน
HFT
บริษทั ฮัว้ ฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
ตลาด : SET กลุม่ อุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

ประเภทของสัญญา
สัญญาความร่วมมือ
ทางด้านเทคนิค
(Technical
Cooperation
Agreement)

วันทําสัญญา
วันที่ 1 มิถุนายน
2563
(วันทีแ่ ก้ไขสัญญา
ครัง้ ล่าสุด)

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
คู่สญ
ั ญาซึง่ เป็ นบริษทั แม่จะเป็ นผู้
จัดหาลูกค้าซึง่ เป็ นลูกค้าใน
ต่างประเทศเนื่องจากมีฐานข้อมูล
และความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าและ
บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั ฮัว้ ฟงรับเบอร์ อินดัสทรี จํากัด
ส่งคําสั ่งซื้อสินค้าให้กบั HFT ซึง่
HFT จะได้รบั การถ่ายทอด
ทีม่ า
แบบ 56-1 ประจําปี 2563 (29/03/2564)
เทคโนโลยีการผลิตจากผลการวิจยั
และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
ของบริษทั แม่ ได้แก่ การออกแบบ
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
โรงงาน การใช้เครื่องจักรและ
และข้อมูลการเปิ ดเผยข่าวธุรกรรมทีส่ าํ คัญและรายการ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต ขัน้ ตอน
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ ฮฟ
การผลิต สูตรผสมวัตถุดบิ การ
00051/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ฝึกอบรมบุคลากรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการใช้เครือ่ งหมาย
การค้าเพื่อจําหน่ายทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ
KYE
บริษทั กันยง อีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
สัญญาการรับความ
N/A
5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ได้รบั สิทธิในการผลิตและจําหน่าย
ตลาด : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
ช่วยเหลือทางด้าน (ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุม
เมษายน 2562 ถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ า
หมวดธุรกิจ : ของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน
เทคนิค
คณะกรรมการ มีมติ วันที่ 31 มีนาคม
ภายในบ้านภายใต้เครื่องหมาย
อนุมตั ใิ ห้เข้าทํา
2567) และต่อ
การค้า “มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริก” โดย
บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั มิตซูบชิ ิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชัน่ ("MELCO")
รายการทีเ่ กีย่ วโยง สัญญาออกไปโดย MELCO จะให้ความช่วยเหลือด้าน
กันสําหรับค่าพัฒนา อัตโนมัตคิ รัง้ ละ 5 ปี เทคนิค เทคโนโลยีในการผลิตและ
ทีม่ า
งบการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลิตภัณฑ์ (ต่อ
ถ้าฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายใด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และข้อมูลการเปิ ดเผยข่าวธุรกรรมทีส่ าํ คัญและรายการ
สัญญา) เมื่อวันที่ 14 ไม่มกี ารแจ้งความ โดย KYE ต้องรับผิดชอบชําระ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ต่อตลาดหลักทรัพย์ เลขที่
มิถุนายน 2561)
จํานงในการยกเลิก ค่าลิขสิทธิ ์ (Royalty Fee) ค่า
เอ็ม.ดี.141/2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561
เป็ นลายลักษณ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development
อักษรแก่อกี ฝ่ ายหนึ่ง Fee) และค่าความช่วยเหลือด้าน
อย่างน้อยหกเดือน เทคนิค (Technical Fee) ให้แก่
ก่อนหมดสัญญา
MELCO
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อายุสญ
ั ญา
1 ปี เมื่อครบกําหนด
ตามสัญญาหากไม่มี
การบอกเลิกจาก
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะ
ถือว่าเป็ นการต่อ
สัญญาโดยอัตโนมัติ
ในแบบครัง้ ละ 1 ปี

ค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 1.00 ของยอดขาย
สิ นค้าที่ได้รบั บริ การด้านเทคนิ ค
จากบริ ษทั แม่

ไม่เกิ นร้อยละ 4.00 ของรายได้
จากการขายสิ นค้าและการ
ให้บริการ

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์
บริษทั จดทะเบียน
LHK
บริษทั โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน)
ตลาด : SET กลุม่ อุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก

ประเภทของสัญญา
สัญญาความ
ช่วยเหลือทาง
เทคนิค

วันทําสัญญา
N/A

บริษทั คู่สญ
ั ญา โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์
ทีม่ า

แบบ 56-1 ประจําปี 2560 (25/06/2561)
งบการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

อายุสญ
ั ญา
2 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน
2560) สัญญานี้จะ
ต่ออายุโดยอัตโนมัติ
เว้นแต่จะมีการบอก
เลิกล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 เดือนก่อนวัน
สิน้ สุดสัญญา โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
ให้ความช่วยเหลือในการจัดส่ง
วิศวกรมาปฎิบตั งิ านร่วมกับ
พนักงานของบริษทั ในการตรวจ
วัตถุดบิ ตรวจกระบวนการผลิต
อนุมตั มิ าตรฐาน การทดสอบ
ทดลอง และอนุมตั ติ น้ แบบ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ผลิตท่อสแตนเลส
เชื่อมและเชือ่ มความถีส่ งู สําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์) และให้
ข้อมูลทางเทคนิคทีจ่ ําเป็ นในการ
ผลิตและช่วยเหลือพนักงานให้
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้อยู่ใน
ระดับสูง รวมทัง้ ช่วยเหลือพนักงาน
เกีย่ วกับการฝึกอบรม การปรับปรุง
เครื่องจักร การปรับปรุง
กระบวนการ และยกระดับคุณภาพ

ค่าตอบแทน
การเดินทางระยะสัน้ (ไม่เกิน 1 เดือน)
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินไปกลับ (ชัน้
ประหยัด) ค่าทีพ่ กั (เขตสุขมุ วิท)
เบีย้ เลีย้ ง (รวมวันทํางานและวัน
เดินทาง) ของวิศวกรเป็ นจํานวน
50,000 เยนต่อวัน ภายใน 30
วัน นอกจากนี้ บริษทั ต้องจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน และค่า
ยานพาหนะ (รถยนต์) ระหว่างที่
พักกับทีท่ ํางาน
2. ค่าประกันภัยแรงงาน และค่า
ประกันภัยทัวไป
่
การเดินทางระยะยาว (2 ปี )
1. ค่ายานพาหนะ (รถยนต์)
ระหว่างทีพ่ กั กับทีท่ ํางาน กับ
พืน้ ทีส่ ว่ นหนึ่งในสํานักงานเพื่อ
ใช้รวมรวมข้อมูลจากโมริ
อินดรัสตรีย์ อิงค์
2. ค่าจ้างในประเทศไทย เดือนละ
60,000 บาท ให้แก่วศิ วกรของ
โมริ อินดรัสตรีย์ อิงค์ ทีเ่ ดินทาง
มาปฎิบตั งิ าน (รวมทัง้ การขอ
ใบอนุญาตทํางาน และวีซา่ ให้
ด้วย)
ค่า Royalty
ปี แรก และปี ท่ี 2 เดือนละ
300,000 บาท ปี ท่ี 3 เป็ นต้นไป
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

METCO
ตลาด : SET

บริษทั จดทะเบียน

บริษทั มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์

บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั มูราโมโต้ อินดัสตรี จํากัด (ประเทศญี่ป่ นุ )
ทีม่ า

แบบ 56-1 ประจําปี 2563 (23/12/2563)
และงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทของสัญญา

วันทําสัญญา

ข้อตกลงบริการด้าน วันที่ 1 ตุลาคม
คําแนะนําทาง
2563
เทคนิคและการ
สนับสนุนทางธุรกิจ
(Service
Agreement for
Technical Advice
and Business
Supports)
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อายุสญ
ั ญา

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)

ค่าตอบแทน
ทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกัน แต่จะไม่
น้อยกว่าปี ท่ี 2

รายได้จากการขายสินค้าประจําปี
2564 จํานวน 2,226.17 ล้านบาท
และต้นทุนขายจํานวน 1,920.39
ล้านบาท สามารถคํานวณยอดขาย
สุทธิได้เท่ากับ 305.77 ล้านบาท
ขณะทีค่ ่าธรรมเนียมการรับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิครวมจํานวน
4.00 ลบ. คิ ดเป็ นอัตราร้อยละ
1.31 ของยอดขายสุทธิ
2 ปี และต่อสัญญา 1. บริษทั คู่สญ
ั ญาจะให้ความ
อัตราร้อยละ 1.00 ของ
แบบปี ต่อปี โดย
ช่วยเหลือ และความร่วมมือด้าน ยอดขาย ซึง่ จะต้องชําระภายใน 1
อัตโนมัติ เว้นแต่จะมี เทคนิค (Technical Advice)
เดือนหลังจากวันสิน้ สุดปี การเงิน
การเปลีย่ นแปลง
การออกแบบการผลิต (Design โดยจ่ายเป็ นเงินบาท (ข้อมูลสัญญา
จากคู่สญ
ั ญา
Cooperation) และการพัฒนา ปรากฎตามแบบ 56-1)
เชิงธุรกิจ (Business Support)
แก่ METCO ซึง่ รวมไปถึงการให้ ทัง้ นี้ ข้อมูลตามงบการเงินบริษทั
ข้อมูล และบริการข้อมูล การให้ ระบุอตั ราร้อยละ 1.00 – 2.00 ของ
คําปรึกษาการฝึกอบรมในทุก ๆ ยอดขายรวม และบริษทั ย่อยตกลง
ด้าน อันเกีย่ วกับการผลิตและ ทีจ่ ะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อย
การตลาด นอกจากนี้ยงั ให้ความ ละ 0.75 ของยอดขายรวม)
ช่วยเหลือด้านบุคลากรเพือ่
ถ่ายทอดประสบการณ์และ
ความรูใ้ ห้แก่พนักงานของ
METCO อีกด้วย
2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญา ไม่
สามารถโอน หรือมอบหมาย

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

STANLY
ตลาด : SET

บริษทั จดทะเบียน

บริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

ประเภทของสัญญา

วันทําสัญญา

อายุสญ
ั ญา

N/A

N/A

สัญญาการใช้สทิ ธิ
และรับความ
ช่วยเหลือด้าน
เทคนิค (License
and Technical
Assistance
Agreement)

N/A
(สัญญาฉบับเดิม
หมดอายุไปเมื่อวันที่
15 กันยายน 2555
และได้รบั การต่ออายุ
สัญญาเป็ นเวลา 5
ปี )

5 ปี

(เกีย่ วกับสายควบคุม
และส่วนประกอบ
ของสายควบคุมทัง้
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์)
สัญญาการใช้สทิ ธิ
และรับความ
ช่วยเหลือด้าน
เทคนิค (License
and Technical

N/A
(สัญญาฉบับเดิม
หมดอายุไปเมื่อวันที่
4 มีนาคม 2555
และได้รบั การต่ออายุ

5 ปี

สัญญาความ
ช่วยเหลือทาง
เทคนิค

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
ให้แก่ผอู้ ่นื โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายได้
สิทธิในการจําหน่ายสินค้าไปยัง
บริษทั ในกลุ่มสแตนเลย์ในกรณีท่ี
STANLY ให้ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั สแตนเลย์ อิเลคทริค จํากัด
ทีม่ า
TSC
ตลาด : SET

แบบ 56-1 ประจําปี 2562 (29/06/2563)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : ยานยนต์

บริษทั คู่สญ
ั ญา ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่
ทีม่ า

แบบ 56-1 ประจําปี 2562 (13/12/2562)

หน้า 47 จาก 95

ให้ความช่วยเหลือในการผลิต
สายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทัง้ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้า “HI-LEX
CORPORATION” และ “HI-LEX”
สําหรับการผลิตและประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ค่าตอบแทน

Stanly จ่ายค่าสิทธิ ในอัตราร้อย
ละ 3.00 ของยอดขายสุทธิ คือ
ยอดขายสินค้าของบริษทั หักด้วย
มูลค่าวัตถุดบิ ทีซ่ อ้ื จากกลุ่มสแตน
เลย์

อัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้
สุทธิ จากการขายสายควบคุมและ
ส่วนประกอบของสายควบคุมทัง้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้
รายได้สุทธิดงั กล่าวคิดจากยอดขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทัง้ รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุ
หีบห่อ เบีย้ ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการ
ค้า ภาษีขายทีบ่ ริษทั ต้องจ่าย และ
มูลค่าวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนทัง้ หมดที่
ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั ่น
ให้ความช่วยเหลือในการผลิตชุด อัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ สุทธิ ทไ่ี ด้จากการขายชุดควบคุม
และส่วนประกอบของชุดควบคุม รางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้ ส่วนประกอบของชุดควบคุมราง
สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการ กระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สาย
ใช้เครื่องหมายการค้า “HI-LEX
เคเบิลควบคุม ทัง้ นี้รายได้สุทธิ

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

บริษทั จดทะเบียน

ประเภทของสัญญา วันทําสัญญา
Assistance
สัญญาเป็ นเวลา 5
Agreement)
ปี )

อายุสญ
ั ญา

(เกีย่ วกับชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์)

VARO
ตลาด : SET

บริษทั วโรปกรณ์ จํากัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

บริษทั คู่สญ
ั ญา บริษทั มิตซูบชิ ิ อลูมนิ มั ่ จํากัด
ทีม่ า

สัญญารับความ
วันที่ 27 มกราคม
ช่วยเหลือทาง
2560
เทคนิค (Technical
Assistance
Agreement)

แบบ 56-1 ประจําปี 2563 (29/03/2564)
และงบการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และงบการเงินระหว่างกาลงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2564
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5 ปี

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)
CORPORATION”และ “HI-LEX”
สาหรับการผลิตและประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ค่าตอบแทน
ดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
ส่วนประกอบของชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สาย
เคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหบี
ห่อ เบีย้ ประกันภัย ค่าขนส่ง ค่า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการ
ค้า ภาษีขายทีบ่ ริษทั ต้องจ่าย และ
มูลค่าวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนทัง้ หมดที่
ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั ่น
ให้ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด 1. ค่าสิทธิรายเดือนเป็ นจํานวนเงิน
ความรูด้ า้ นเทคนิคในการพัฒนา
0.5 ล้านบาทต่อเดือน สําหรับ
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
การส่งวิศวกร 2 คนมาทํางาน
ของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ การผลิต
โดยไม่รวมเงินเดือนและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
สวัสดิการอืน่ ๆ ของวิศวกร
2. ค่าสิทธิต่อเนื่องชําระเป็ นราย
ครึง่ ปี สาํ หรับผลิตภัณฑ์ระบาย
ความร้อนชนิดใหม่ในอัตราร้อย
ละ 1.00 ถึงร้อยละ 6.00 ของ
ยอดขายสุทธิ ของผลิ ตภัณฑ์
ดังกล่าว
3. ค่าสิทธิต่อเนื่องชําระรายครึง่ ปี
สําหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมเิ นียม
สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิด
ใหม่ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ
4.50 ของยอดขายสุทธิ ของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
4. ค่าสิทธิต่อเนื่องชําระรายครึง่ ปี
สําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อ่นื ๆ

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หลักทรัพย์

บริษทั จดทะเบียน

ประเภทของสัญญา

วันทําสัญญา
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อายุสญ
ั ญา

ขอบข่ายงาน (พอสังเขป)

ค่าตอบแทน
ในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 6.00
ของยอดขายสุทธิ ของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.1.2

เปรียบเทียบรายได้และผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในกรณี ที่เข้าทําการต่ออายุ และกรณี ไม่เข้าทํา
การต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม) กับ MEI
การพิจารณาเปรียบเทียบรายได้และผลการดําเนินงานมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณามูลค่าของขนาดของรายการ
และเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อรายได้ของของบริษทั ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้มกี ารประมาณการรายได้กรณีทบ่ี ริษทั
เข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ กับ MEI โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณี ที่ 1 : เข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ
บริษทั ได้ประมาณการยอดขายจากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมเป็ นไปตามแนวโน้มทีค่ าดว่าจะเป็ นไป
ได้ในอนาคต โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ดําเนินธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปมาโดยตลอด
การประมาณการยอดขายในส่วนนี้บริษทั จะเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมทีม่ อี ยู่ โดยจะเน้นการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม
สําหรับกล้องระดับไฮเอนด์ และกล้องที่กําลังเป็ นกระแสหลัก เช่น กล้องมิลเลอร์เลส ซึ่งมีมูลค่าราคาขายกล้องต่อชิ้น
ค่อนข้างสูงเป็ นทีน่ ิยมของกลุ่มคนทีม่ ฐี านะหรือกลุ่มคนทีต่ อ้ งการใช้กล้องในการประกอบอาชีพ เช่น ยูทปู เบอร์ อย่างไรก็
ดี แม้ว่าปั จจุบนั ภาพรวมของอุตสาหกรรมกล้องมีแนวโน้มถดถอยอันเนื่องมาจากการเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดของ
สมาร์ทโฟนทีม่ กี ารพัฒนาความสามารถของกล้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเกิดสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
แต่จากการทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกล้องชัน้ นํามีการพัฒนาขีดความสามารถของกล้องอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในกล้องรุ่นใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้าสู่
ตลาดในอนาคตจะรองรับสัญญาณ 5G และสามารถรับส่งวิดโี อคุณภาพสูงความละเอียดของภาพระดับ 4K หรือ 8K ขึน้
ไป ส่งผลให้มลู ค่าของกล้องทีม่ เี ทคโนโลยีใหม่และคุณภาพสูงจะมีราคาสูงขึน้ ซึง่ จากสถิตขิ อง CIPA (Camera & Imaging
Products Association (CIPA) เป็ นสมาคมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกทีม่ สี ่วนร่วมในการพัฒนา
การผลิต หรือการขายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการถ่ายภาพรวมถึงกล้องดิจติ อล) พบว่า กล้องประเภทมิลเลอร์เลสซึง่ แม้ว่า
จะมีปริมาณขายลดลงแต่มูลค่ายอดขายกลับเพิม่ ขึน้ บริษทั จึงเชื่อมั ่นว่ากล้องระดับไฮเอนด์และกล้องทีก่ ําลังเป็ นกระแส
หลัก เช่น กล้องมิลเลอร์เลสจะยังคงสามารถสร้างรายได้ได้
อย่างไรก็ดี การพิจารณาแนวโน้มตามทีก่ ล่าวมาจากการเจรจาทางการค้าระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงของ MEI
กับกลุ่มลูกค้าคู่คา้ ทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตกล้องถ่ายรูปชัน้ นําของประเทศญีป่ ่ ุนเพื่อวางแผนการผลิตชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของ
โครงกล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ทจ่ี ะดําเนินการผลิตในปี ถดั ไปจึงทําให้ทางผูบ้ ริหารของ MEI ทราบปริมาณการสั ่งซื้อสินค้าจาก
คู่ค้าในเบื้องต้นและสามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ประกอบการใช้อตั รากําลังการผลิต
ของบริษทั ในปี 2563/2564 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 54.36 ซึ่งยังคงมีกําลังการผลิตเพียงพอทีร่ องรับการขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษทั
มีการลงทุนในเครื่องขึน้ รูปชิน้ งานรวมเป็ น 7 เครื่อง จากเดิมทีม่ จี าํ นวนเพียง 5 เครื่อง
นอกจากนี้ จากการที่บริษทั เล็งเห็นถึงแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ขี ยายตัวต่อเนื่องในหลาย
ประเทศ ซึ่ง อาจเป็ น ผลมาจากการพัฒ นารถยนต์พ ลัง งานไฟฟ้ า เข้า มาทดแทนรถยนต์ พลัง งานเชื้อ เพลิง มากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกาทีม่ กี ารสนับสนุ นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าโดยมีเป้ าหมายเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ รัฐบาลแต่ละประเทศมีนโยบายยุทธศาสตร์สนับสนุ นให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า และส่งเสริม
พลเมือ งให้ห ัน มาใช้ร ถยนต์ไ ฟฟ้ า มากขึ้น บริษัท จึง มีแ ผนดํ า เนิ น ธุ ร กิจ โดยมีเ ป้ า หมายที่จ ะเน้ น ไปยัง กลุ่ ม ลู ก ค้า
อุตสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ โดยเริม่ จากการทีบ่ ริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนพลาสติกสําหรับอุปกรณ์ภายในของ
รถยนต์กบั กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่บริษทั เหล่านี้จะมีบริษทั แม่อยู่ในประเทศ
ญี่ป่ ุน เช่น Toyota Honda ซึ่งถือเป็ นรากฐานสําคัญในการต่อยอดให้บริษทั สามารถทีจ่ ะเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วน
แมกนีเซียมสําหรับอุปกรณ์ภายในของรถยนต์ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา MEI ได้ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับ
อุปกรณ์ภายในรถยนต์จําหน่ ายให้แก่กลุ่มลูกค้า เช่น Mercedes Benz, BMW และ Audi ซึ่ง MEI คาดว่าในอนาคตจะมี
ปริมาณความต้องการสั ่งซื้อสินค้ามากขึน้ จึงวางแผนให้ TMW เตรียมพร้อมในการรองรับการผลิตเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ MEI ใน
ฐานะผู้ดูแลด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจะช่วยทําหน้าทีป่ ระสานงานเจรจาทางการค้ากับกลุ่มลูกค้าที่
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ทงั ้ หมด โดยมีกลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกาเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษทั
จึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมโดยการขยายโรงงานการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมที่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 2 โรงงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2562 เพื่อใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection) และขัดชิ้นงานเป็ นหลัก
ซึง่ จะช่วยการผลิตของบริษทั มีความต่อเนื่องมากขึน้ ส่งผลให้บริษทั สามารถรองรับกําลังการผลิตขนาดใหญ่ในอนาคต
จากลักษณะธุรกิจในปั จจุบนั ตามทีก่ ล่าวมา ผู้บริหารของ TMW ได้ประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วน
แมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปในช่วงปี แรกของการต่อสัญญา ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2565 เป็ นจํานวน
1,215 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการยอดขายในช่วงปี สุดท้ายของสัญญาฉบับปั จจุบนั ทีก่ ําลังจะหมดอายุ
ลง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ส.ค. 2563 – 31 ก.ค. 2564 จํานวน 615 ล้านบาท โดยเป็ นการประมาณการยอดขายเพิม่ ขึ้นจํานวน
600 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 97.56 (ซึง่ หากเปรียบเทียบประมาณการดังกล่าวกับยอดขายจริงทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่
1 ส.ค. 2563 – 31 ก.ค. 2564 มีจาํ นวน 747.79 ล้านบาท จะเป็ นการประมาณการเพิม่ ขึน้ จากยอดขายจริงจํานวน 467.21
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.48) โดยประมาณขณะที่ยอดขายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกัน มีจํานวน 747.79 ล้าน
บาท) โดยสาเหตุของการประมาณการยอดขายเพิม่ ขึน้ มาจากการคาดการณ์การผลิตชิน้ ส่วนกล้องถ่ายรูปประเภทกล้อง
มิลเลอร์เลส ซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างมาก ประกอบกับปั จจุบนั บริษัทได้รบั คําสั ่งซื้อล่วงหน้าไปถึงช่วงต้นปี 2565 แล้ว
ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษทั จึงเชื่อมั ่นว่าบริษทั จะสามารถสร้างรายได้ตามประมาณการทีว่ างไว้ และสําหรับการประมาณ
การรายได้ในปี ถดั ๆ ไป บริษัทประมาณการรายได้มแี นวโน้มลดลงอยู่ในช่วงอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ (4.59) – 9.31
ต่อปี ซึง่ ประมาณการรายได้ทล่ี ดลงนัน้ เกิดจากลูกค้าผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายรูปรายใหญ่บางรายลดปริมาณการสั ่งซื้อลงจาก
การทีโ่ มเดลผลิตภัณฑ์กล้องไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีค่ วร และส่วนหนึ่งมากจากทีผ่ บู้ ริหารมองว่าตลาดผูผ้ ลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียมในกลุ่มประเทศโซนเอเชีย เช่น มาเลเซียและไต้หวัน ทีพ่ ร้อมจะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดด้วย ทัง้ นี้ ประมาณ
การยอดขายเป็ นการประมาณการยอดขายผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปเท่านัน้ โดยมิได้นําแนวโน้ม
ของการขยายธุรกิจชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาประมาณการ
ปี
(1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี )
ประมาณการที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับ
ประมาณการทีจ่ ะต่ออายุ
อัตราการเติบโต
ยอดขายจริ งที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับ
ประมาณการทีจ่ ะต่ออายุ
อัตราการเติบโต
ผลต่าง

ประมาณการ/ยอดขายจริง
สัญญาปัจจุบนั ที่กาํ ลังจะหมดอายุ
59/60 60/61 61/62 62/63 63/64

64/65

(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการ
สัญญาฉบับที่จะต่ออายุ
65/66 66/67 67/68 68/69

600.00 601.00 608.00 610.00 615.00 1,215.00 1,130.00 1,024.00 977.00 1,068.00
48.15% 0.17% 1.16% 0.33% 0.82% 97.56% (7.00%) (9.38%) (4.59%) 9.31%

778.68 884.48 1,085.86 842.39 747.79 1,215.00 1,130.00 1,024.00 977.00 1,068.00
38.57% 13.59% 22.77% (22.42%) (11.23%) 62.48% (7.00%) (9.38%) (4.59%) 9.31%
178.68 283.48 477.86 232.39 132.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ทัง้ นี้ การประมาณการยอดขายในปี 64/65 มาจากการประมาณการแผนการผลิตของปี 63/64 (ซึ่งประมาณ
การแผนการผลิตของบริษทั มาจากการเก็บข้อมูลปริมาณและมูลค่าตามคําสั ่งซื้อจริงซึ่งจะมีการประมาณการปริมาณและ
มูลค่าคําสั ่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 3 – 4 เดือน รวมกันเป็ นประมาณการแผนการผลิตประจําปี ) อย่างไรก็ตาม ประมาณ
การยอดขายตามตารางดังกล่าวเป็ นรอบระยะเวลาตามสัญญา 1 ส.ค. - 31 ก.ค. ของทุกปี ขณะทีป่ ระมาณการแผนการ
ผลิตของปี 63/64 เป็ นรอบระยะเวลาตามบัญชีบริษทั 1 เม.ย. 2563 - 31 มีนาคม 2564
และหากพิจารณาถึงยอดขายทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับทีป่ ระมาณการไว้ตามสัญญาปั จจุบนั ที่
กําลังจะหมดอายุในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา พบว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายจริงสูงกว่าประมาณการที่ตงั ้ ไว้ได้
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามตารางด้านบน) ดังนัน้ ทางฝ่ ายบริหารจึงเชื่อมั ่นว่าการประมาณการยอดขายทีม่ แี นวโน้ม
เพิม่ ขึน้ สูงดังกล่าวนัน้ มีความเป็ นไปได้ ทัง้ นี้ ปั จจุบนั บริษทั ได้รบั คําสั ่งซื้อล่วงหน้าถึงช่วงปลายปี 2564
และภายใต้สญ
ั ญาปั จจุบนั ทีก่ ําลังจะหมดอายุลง ยังคงมียอดสั ่งซื้อทีต่ ่อเนื่อง โดยจะใช้แม่พมิ พ์โมเดลเดิมทํา
การผลิตต่อไปซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง 1 – 2 ปี ข้างหน้า ซึ่งบริษทั ได้ประมาณการรวมไปในยอดขายทีบ่ ริษทั
กําลังจะดําเนินการต่ออายุดงั กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม สําหรับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ ตี ่อบริษทั นัน้ ไม่ได้ส่งผล
กระทบจนทําให้พนักงานของบริษทั ไม่สามารถทํางานได้ หรือไม่ได้ส่งผลกระทบจนทําให้บริษทั จําเป็ นต้องหยุดไลน์การ
ผลิตอันเนื่องมาจากการล็อคดาวน์ บริษทั ยังคงดําเนินการผลิตและจําหน่ายตามแผนการผลิตทีไ่ ด้วางแผนไว้ตามคําสั ่งซื้อ
ทัง้ นี้ บริษัทประมาณการแผนการผลิตล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 3 – 4 เดือน โดยบริษัทจะมีการตรวจสอบยอดสินค้า
คงเหลือประจําเดือนทุกๆ เดือน และตรวจสอบกับปริมาณออเดอร์ทไ่ี ด้รบั จากลูกค้า มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับลูกค้าทุกๆ
สัปดาห์ เพื่อวางแผนจัดการปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่อง
จากทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา บริษทั จึงคาดการณ์ว่าจะยังคงผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ ายได้มากขึน้ โดยรายได้ดงั กล่าวเป็ น
รายได้ทม่ี าจากการที่ MEI ทําการตลาดให้ทงั ้ หมด และกําไรขัน้ ต้นเป็ นกําไรสุทธิหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกีย่ วข้องแล้ว ซึง่ ผูบ้ ริหารประมาณการว่าจะมียอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมประมาณ 5,414 ล้านบาท ซึง่ สามารถคํานวณ
ค่าตอบแทนตามสัญญาบริการด้านเทคนิคประมาณ 162.42 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทป่ี ระมาณการ
กรณี ที่ 1 ต่อสัญญาฯ (แมกนี เซียม)

เกิ ดขึ้นจริง
61/62
62/63
63/64

64/65

65/66

ประมาณการ
66/67
67/68

68/69

รวม

สัดส่วนลูกค้า
- MEI แนะนํา(1)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(2)
- TMW ทําการตลาดเอง
สัดส่วนรายได้
- MEI แนะนํา(3)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- TMW ทําการตลาดเอง
รายได้จากการขายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม(4), (5)
- รายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนํา (ลบ.)
1,137.33 953.26 925.76 1,215.00 1,130.00 1,024.00 977.00 1,068.00 5,414.00
- รายได้จากลูกค้าที่ TMW ทําการตลาดเอง (ลบ.)
รวมรายได้จากการขายชิ้ นส่วนแมกนี เซียม (ลบ.) 1,137.33 953.26 925.76 1,215.00 1,130.00 1,024.00 977.00 1,068.00 5,414.00
อัตราการเติบโต (6)
36.71% (16.18%) (2.89%) 31.24% (7.00%) (9.38%) (4.59%) 9.31%
กําไรขัน้ ต้น(7) (ลบ.)
245.18 153.75 176.78 229.97 213.88 193.82 184.92 202.14 1,024.72
อัตรากําไรขัน้ ต้น(8)
21.56% 16.13% 19.10% 18.93% 18.93% 18.93% 18.93% 18.93%
ค่าตอบแทนที่จ่ายชําระ MEI(9) (ลบ.)
34.12
28.60
27.77
36.45
33.90
30.72
29.31
32.04 162.42
หมายเหตุ : (1). สัดส่วนลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ MEI แนะนํามา
(2). ปั จจุบนั TMW ยังไม่สามารถทําการตลาดในส่วนของแมกนีเซียมได้ยงั คงต้องพึง่ พิงลูกค้าจากทาง MEI ทัง้ หมด
(3). สัดส่วนรายได้ทงั ้ หมดมาจากลูกค้าที่ MEI แนะนํามา บริษทั ยังไม่มรี ายได้จากลูกค้าจากแหล่งอื่น
(4). รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จริงสามปี ยอ้ นหลังเป็ นรายได้ตามทีป่ รากฏในงบการเงิน ซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ 1 เม.ย. – 31 มี.ค. ของทุกปี จึงยัง
ไม่รวมรายได้ตามสัญญาปั จจุบนั ซึง่ คงเหลือจํานวน 4 เดือน ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
(5). ประมาณการรายได้จ ากการจํ า หน่ า ยชิ้น ส่ วนแมกนี เ ซียมประมาณการโดยผู้บ ริห ารของบริษัท ซึ่ง มีร อบระยะเวลาตามสัญ ญาฯ
เริม่ 1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี
(6) อัตราการเติบโตตามตาราง ช่วงรอยต่อระหว่างปี 63/64 และ 64/65 ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงเนื่องจากรอบระยะเวลา
ไม่ตรงกันตามหมายเหตุ (4) และ (5) ดังกล่าวข้างต้น
(7). กําไรขัน้ ต้นที่เกิดขึน้ จริงสามปี ยอ้ นหลังตามงบการเงินสุทธิจากค่าตอบแทนทีจ่ ่ายชําระให้แก่ MEI และสําหรับในส่วนประมาณการนัน้
กําไรขัน้ ต้นคํานวณจากรายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมแต่ละปี คูณกับอัตรากําไรขัน้ ต้นของแต่ละปี
(8). ประมาณการอัตรากําไรขัน้ ต้น คํานวณจากค่าเฉลีย่ ของกําไรขัน้ ต้นของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง เท่ากับ 18.93%

หน้า 52 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(9). ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายชําระเท่ากับร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม

กรณี ที่ 2 : ไม่เข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญา
หากบริษัทไม่ทําการต่อสัญญาบริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับ MEI นัน้ จะทําให้
TMW สูญเสียรายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจากการทําการตลาดของ MEI ส่งผลให้สูญเสียผลกําไรจาก
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทัง้ หมด และสูญเสียโอกาสการเรียนรูเ้ ทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตชิน้ ส่วน
แมกนีเซียม เช่น หากบริษัทได้รบั คําสั ่งซื้อให้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป
โมเดลใหม่ๆ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนประเภทอื่นๆ บริษทั จะไม่สามารถดําเนินการได้ทนั ที โดยจะต้องทําการ
วิจยั การผลิตการขึ้นรูปแม่พิมพ์ก่อนซึ่งไม่สามารถกระทําได้ภายใต้บุคลากรและเทคโนโลยีท่มี ี ยังต้องทําการอาศัย
บุคลากรชาวญีป่ ่ ุนในการให้คําแนะนําทางเทคนิคและการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ (ถ้ามี) มาให้การสนับสนุ นการผลิต ซึ่งการ
ทําวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง จะใช้ระยะเวลาทีย่ าวนานกว่าการได้รบั การถ่ายโอนเทคโนโลยีจาก MEI รวมทัง้
TMW อาจจะไม่สามารถผลิตและขายสินค้ารุ่นใหม่ๆ ได้เลย เนื่องจากกลุ่มลูกค้าทัง้ หมดจะสั ่งแม่พมิ พ์ผ่านทาง MEI หรือ
ผู้ผลิตแม่พมิ พ์ในต่างประเทศ และส่งแม่พมิ พ์มาให้ TMW เป็ นผู้ดําเนินการผลิตและส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารประมาณการว่าหากไม่ต่อสัญญากับ MEI ลูกค้าเดิมที่มอี ยู่กบั TMW ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปจะยังคงสั ่งซื้อสินค้ากับ TMW ต่อไปในระยะแรกเพราะเป็ นลูกค้าทีท่ าํ ธุรกิจกันมานานโดย
มีความเชื่อถือในคุณภาพของสินค้าทีผ่ ลิตโดยบริษทั และจะทยอยลดปริมาณการซื้อสินค้าลงเนื่องจาก (1) แม่พมิ พ์ทใ่ี ช้
ผลิตผลิตภัณฑ์เดิมทีม่ อี ยู่จะยังคงผลิตได้ตอ่ เนื่องไปจนกว่าจะมีผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ๆ จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งจําเป็ นต้องใช้
แม่พิมพ์ใหม่ๆ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของสินค้าว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดเมื่อไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่รูปแบบของสินค้า
ประเภทกล้องถ่ายรูปจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าทุก 1 - 2 ปี และ (2) แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
โมเดลใหม่ ลูกค้าเดิมทีม่ อี ยู่กบั TMW (ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริษทั ลูกทีม่ บี ริษทั แม่อยู่ทป่ี ระเทศญี่ป่ ุน และเป็ นพันธมิตรกับ
ทาง MEI) ย่อมมีแนวโน้มทีจ่ ะยุตกิ ารทําธุรกิจกับ TMW และย้ายไปทําการสั ่งซื้อกับบริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ทาง MEI
มากขึ้น เรื่อยๆ อัน เนื่ อ งจากความเชื่อมั ่นที่มีต่อ MEI ซึ่ง ยัง คงความสัมพันธ์ร ะหว่า งความเป็ น ชาวญี่ป่ ุนด้วยกันเอง
นอกจากนี้ บริษทั จะสูญเสียโอกาสจากการขยายธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทอ่ี าจเกิดขึน้
ในอนาคต และสูญเสียผลตอบแทนจากการลงทุนขยายโรงงานการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมที่อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 2 โรงงาน ทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วในปี 2562
จากเหตุผลข้างต้น บริษทั จึงคาดการณ์วา่ หากบริษทั ไม่ต่อสัญญาฯ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
ในปี 64/65 จะลดลงเหลือ ร้อ ยละ 70 จากยอดประมาณการในกรณีท่ีต่อสัญญาฯ เนื่ อ งจากจะไม่มีลู กค้าในส่วนของ
อุตสาหกรรมยานยนต์เข้ามาตามทีค่ าดไว้ และอัตราการเติบโตของรายได้จะทยอยลดลงเหลือร้อยละ 50 ในปี 65/66 และ
ลดลงเหลือร้อยละ 33.33 ในปี 66/67 และลดลงทัง้ หมดร้อยละ 100 ในปี 67/68
ทัง้ นี้ การไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จาก MEI ทําให้ TMW
ลดภาระค่าธรรมเนียมในการรับบริการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียมตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาลงได้
กรณี ที่ 2 ไม่ต่อสัญญาฯ (แมกนี เซียม)
สัดส่วนลูกค้า
- MEI แนะนํา(1)
- TMW ทําการตลาดเอง(2)
สัดส่วนรายได้
- MEI แนะนํา(3)
- TMW ทําการตลาดเอง
รายได้จากการขายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม(4), (5)

เกิ ดขึ้นจริง
61/62
62/63
63/64

64/65

100%
-

100%
-

100%
-

0%
-

100%
-

100%
-

100%
-

70%
-
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65/66
0%
-

ประมาณการ
66/67
67/68

68/69

รวม

0%
-

0%
-

0%
-

-

50% 33.33%
-

0%
-

0%
-

-

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
- รายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนํา (ลบ.)
1,137.33 953.26 925.76 850.50 565.00 341.30
0.00
0.00 1,756.80
- รายได้จากลูกค้าที่ TMW ทําการตลาดเอง (ลบ.)
รวมรายได้จากการขายชิ้ นส่วนแมกนี เซียม (ลบ.) 1,137.33 953.26 925.76 850.50 565.00 341.30
0.00
0.00 1,756.80
อัตราการเติบโต(6)
36.71% (16.18%) (2.89%) (8.13%) (33.57%) (39.59%) (100.00%)
กําไรขัน้ ต้น(7) (ลบ.)
245.18 153.75 176.78
บวกกลับ ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายชําระ MEI (ลบ.)
34.12
28.60
27.77
กําไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าตอบแทนทีช่ ําระ MEI (ลบ.)
279.30 182.35 204.55 186.49 123.89
74.84
0.00
0.00 385.22
อัตรากําไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าตอบแทนทีช่ ําระ MEI (8) 24.56% 19.13% 22.10% 21.93% 21.93% 21.93% 21.93% 21.93%
(9)
ค่าตอบแทนที่จ่ายชําระ MEI (ลบ.)
34.12
28.60
27.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
หมายเหตุ : (1). สัดส่วนลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ MEI แนะนํามา เมื่อ TMW ไม่ต่อสัญญาฯ สัดส่วนลูกค้าตามประมาณการจึงเท่ากับร้อยละ 0
(2). ปั จจุบนั TMW ยังไม่สามารถทําการตลาดในส่วนของแมกนีเซียมได้ยงั คงต้องพึง่ พิงลูกค้าจากทาง MEI ทัง้ หมด
(3). สัดส่วนรายได้ทงั ้ หมดมาจากลูกค้าที่ MEI แนะนํามา บริษทั ประมาณการว่าจะทยอยลดลงจนไม่มรี ายได้ในปี 67/68
(4). รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จริงสามปี ยอ้ นหลังเป็ นรายได้ตามทีป่ รากฏในงบการเงิน ซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริม่ 1 เม.ย. – 31 มี.ค. ของทุกปี จึงยัง
ไม่รวมรายได้ตามสัญญาปั จจุบนั ซึง่ คงเหลือจํานวน 4 เดือน ตัง้ แต่ 1 เม.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2564
(5). ประมาณการรายได้จ ากการจํ า หน่ า ยชิ้น ส่ วนแมกนี เ ซียมประมาณการโดยผู้บ ริห ารของบริษัท ซึ่ง มีร อบระยะเวลาตามสัญ ญาฯ
เริม่ 1 ส.ค. – 31 ก.ค. ของทุกปี
(6) อัตราการเติบโตตามตาราง ช่วงรอยต่อระหว่างปี 63/64 และ 64/65 ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงเนื่องจากรอบระยะเวลา
ไม่ตรงกันตามหมายเหตุ (4) และ (5) ดังกล่าวข้างต้น
(7). กําไรขัน้ ต้นที่เกิดขึน้ จริงสามปี ยอ้ นหลังตามงบการเงินสุทธิจากค่าตอบแทนทีจ่ ่ายชําระให้แก่ MEI และสําหรับในส่วนประมาณการนัน้
กําไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าตอบแทนทีจ่ ่ายชําระ MEI คํานวณจากรายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียมแต่ละปี คณ
ู กับอัตรากําไรขัน้ ต้น
ของแต่ละปี
(8). ประมาณการอัตรากําไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าตอบแทนที่จ่ายชําระ คํานวณจากค่าเฉลี่ยของกําไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายชําระ
MEI ของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมเฉลีย่ 3 ปี ยอ้ นหลัง เท่ากับ 21.93%
(9). ค่าตอบแทนที่จ่ายชําระเท่ากับร้อยละ 3.00 ของรายได้จากการจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียม ซึ่งในกรณีท่บี ริษทั ไม่ต่อสัญญาฯ จะไม่มี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตามประมาณการ

เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างกรณี ที่ 1 กับกรณี ที่ 2
เมื่อพิจารณารายได้และกําไรจากการดําเนินงานของ TMW จากการประมาณดังทีแ่ สดงในตารางข้างต้นนัน้
พบว่ากรณีท่ี TMW ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) เพื่อรับการสนับสนุ น
ทางด้านการตลาดและการผลิตจาก MEI นัน้ จะส่งผลให้ TMW มีความแน่ นอนในแหล่งทีม่ าของรายได้และมีกําไรจาก
การดําเนินงาน (ผลกําไรดังกล่าวนัน้ มีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายสุทธิของการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามที่ระบุไว้ใน
เงือ่ นไขของสัญญาแล้ว) ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีท่ี TMW ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค พบว่ากรณีไม่ต่อ
อายุสญ
ั ญารายได้โดยรวมของ TMW จะปรับตัวลดลงประมาณ 3,625.97 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามประมาณ
การของผู้บริหารบริษทั ซึ่งส่งผลให้กําไรขัน้ ต้น TMW ตํ่ากว่ากรณีท่ตี ่ออายุสญ
ั ญาฯ ประมาณ 639.50 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
เปรียบเทียบกรณี ที่ 1 กับกรณี ที่ 2
กรณี ที่ 1 ต่อสัญญาฯ
รายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
- รายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนํา (ลบ.)
- รายได้จากลูกค้าที่ TMW ทําการตลาดเอง (ลบ.)
รวมรายได้จากการจําหน่ ายชิ้ นส่วนแมกนี เซียม (ลบ.)
กําไรขัน้ ต้น (ลบ.)
กรณี ที่ 2 ไม่ต่อสัญญาฯ

64/65

65/66

ประมาณการ
66/67
67/68

1,215.00
0.00
1,215.00
229.97

1,130.00
0.00
1,130.00
213.88

1,024.00
0.00
1,024.00
193.82
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977.00
0.00
977.00
184.92

68/69

รวม

1,068.00
0.00
1,068.00
202.14

5,414.00
0.00
5,414.00
1,024.72

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
- รายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนํา (ลบ.)
- รายได้จากลูกค้าที่ TMW ทําการตลาดเอง (ลบ.)
รวมรายได้จากการจําหน่ ายชิ้ นส่วนแมกนี เซียม (ลบ.)
กําไรขัน้ ต้น (ลบ.)
ผลกระทบหากไม่ต่อสัญญาฯ
รายได้จากการจําหน่ายชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
- รายได้จากลูกค้าที่ MEI แนะนําจะลดลงปี ละ (ลบ.)
- รายได้จากลูกค้าที่ TMW ทําการตลาดเองจะเพิม่ ขึน้ ปี ละ (ลบ.)
รวมรายได้จากการจําหน่ ายชิ้ นส่วนแมกนี เซียมจะลดลงปี ละ (ลบ.)
กําไรขัน้ ต้นจะลดลงปี ละ (ลบ.)

850.50
0.00
850.50
186.49

565.00
0.00
565.00
123.89

341.30
0.00
341.30
74.84

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1,756.80
0.00
1,756.80
385.22

364.50
0.00
364.50
43.47

565.00
0.00
565.00
89.99

682.70
0.00
682.70
118.98

977.00
0.00
977.00
184.92

1,068.00
0.00
1,068.00
202.14

3,657.20
0.00
3,657.20
639.50

ในส่วนค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ป่ ุนที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ในประเทศไทยทัง้
ประจําที่โรงงานและมาฝึ กอบรมชัวคราว
่
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมามียอดรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็ นเงินเดือน
ค่าตอบแทนหรือเบีย้ เลีย้ ง รวมเท่ากับ 125.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ปี ละประมาณ 25.16 ล้านบาท ทัง้ นี้
ทีป่ รึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่า อัตราการจ่ายค่าจ้างโดยเฉลี่ยดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่
ละปี สามารถคํานวณค่าจ้างได้ประมาณปี ละ 1.94 ล้านบาทต่อคน หรือประมาณเดือนละ 0.16 ล้านบาทต่อคน ซึ่งเป็ น
อัตราค่าจ้างทีเ่ ทียบเท่ากับระดับผูบ้ ริหารโดยเฉลีย่ ทัวไปในท้
่
องตลาด ดังนัน้ อัตราค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าวจึงเป็ นอัตรา
ที่เ หมาะสม หากในกรณี TMW ที่ไ ม่ ทํา การต่อ สัญ ญาการกับ MEI ทาง TMW จะต้อ งทํา การสรรหาผู้บ ริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าทีช่ าวไทยเพื่อทดแทนบุคลากรและผู้เชีย่ วชาญจากประเทศญี่ป่ ุนดังกล่าว ประกอบกับ TMW
จะต้องมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงานทางด้านการตลาด ฝ่ ายการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นเพิม่ สูงขึน้
เมื่อพิจารณาสมมติฐานของรายได้และกําไรขัน้ ต้นของ TMW ทัง้ 2 กรณีดงั กล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินมีความเห็นว่าสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณการมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ เนื่องจากสมมติฐานการประมาณ
การยอดขายในปี แรกของการต่ออายุมาจากปริมาณการสั ่งซื้อล่วงหน้าที่บริษัทได้รบั ซึ่งเกินกว่ารอบของอายุสญ
ั ญาที่
กําลังจะหมดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และบริษทั ได้มกี ารประมาณการแผนการผลิตเพื่อสํารองต่อการส่งมอบสินค้า
ล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า ดังนัน้ หากบริษทั สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามแผนทีบ่ ริษทั วางไว้บริษทั จะมีรายได้เป็ นไปตาม
แผนประมาณการดังกล่าว ทัง้ นี้ สําหรับในปี ถดั ๆ มาบริษทั ประมาณการรายได้ลดลงซึง่ ทีป่ รึกษาคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
รอบของโมเดลผลิตภัณฑ์ท่หี มดอายุลงในกรณีทห่ี ากไม่มโี มเดลใหม่มาทดแทน รวมถึงความเป็ นไปได้ท่ผี ผู้ ลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียมในกลุ่มประเทศโซนเอเชียจะก้าวเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาด ดังนัน้ การทีฝ่ ่ ายบริหารคาดการณ์ยอดขาย
ลดลงจึงเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ประกอบกับทีผ่ ่านมาการดําเนินธุรกิจของ
TMW มีความจําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุนทางด้านเทคนิค การตลาด และการผลิตจาก MEI ดังนัน้ กรณีท่ี TMW ต่อ
อายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) เพื่อรับการสนับสนุ นทางด้านการตลาดและการ
ผลิตจาก MEI นัน้ จะส่งผลให้ TMW มีความแน่ นอนในแหล่งทีม่ าของรายได้และมีผลกําไร (ผลกําไรดังกล่าวนัน้ มีการ
จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิ ค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ในอัตราร้อยละ 3.00 ของ
ยอดขายสุทธิของการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาแล้ว) ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีท่ี TMW ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ส่งผลให้รายได้โดยรวม
และผลกําไรขัน้ ต้นของ TMW จะลดลงประมาณ 3,625.97 ล้านบาท และ 639.50 ล้านบาท ตามลําดับ ภายในระยะเวลา
5 ปี ขา้ งหน้า
จากการพิจารณาเปรียบเทียบทัง้ 2 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายสุทธิของการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญานัน้ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลโดยเป็ นอัตราปกติทวไปในการทํ
ั่
ารายการในลักษณะ
ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ทีม่ กี ารทําสัญญาในลักษณะเดียวกัน และอ้างอิงจาก
การเปรียบเทียบกับสัญญาให้บริการทางเทคนิค (สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ซึ่งมีอตั ราร้อยละ 2.00 ของยอดขายสุทธิ
ของการผลิต และจํ า หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์พ ลาสติก ตลอดจนเมื่อ พิจ ารณาประโยชน์ สุ ท ธิท่ี TMW ได้ร ับ จากการจ่ า ย
ค่าตอบแทนในอัตราดังกล่าวโดยการเข้าทํารายการ กับกรณีท่ี TMW ไม่เข้าทํารายการแล้ว พบว่า TMW จะมีรายได้และ
ผลกําไรอย่างต่อเนื่องจากการเข้าทําสัญญาดังกล่าวมากกว่ากรณีไม่ต่อสัญญาฯ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าการเข้าทํารายการจึงมีประโยชน์กบั TMW โดยอัตราค่าตอบแทนทีก่ ําหนดมีความเหมาะสม
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.2

ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการเข้าทํารายการ
ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนัน้ สาระสําคัญและเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ที่จะทําการต่ออายุในครัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดเดียวกันกับ สัญญาฉบับ เดิม
(รายละเอียดร่างสัญญาฉบับต่ออายุแสดงในเอกสารแนบ 5)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบอายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์
แมกนีเซียม) ของบริษทั กับสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคกับบริษทั จดทะเบียนอื่นพบว่าอายุสญ
ั ญาในการให้บริการ
โดยทัวไปจะอยู
่
่ระหว่าง 1 ปี ถึง 10 ปี หรือจนกว่าจะเลิกผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของ
รายละเอียดของความเกี่ยวพันของคู่สญ
ั ญาพบว่า ความเกี่ยวพันกันระหว่างคู่สญ
ั ญาและอายุสญ
ั ญาเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยสัญญาทีค่ ่สู ญ
ั ญามีความเกีย่ วพันกันในการถือครองหุน้ ในลักษณะบริษทั แม่และบริษทั ลูก เช่น บริษทั มูราโม
โต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะเป็ นสัญญาทีม่ รี ะยะมากกว่า 1 ปี และมีเงื่อนไขในการต่ออายุสญ
ั ญา
แบบอัตโนมัติตลอดจนมีการต่ออายุสญ
ั ญากันมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และ
เทคนิคการผลิตในลักษณะบริษทั แม่และบริษทั ลูกนัน้ เป็ นการถ่ายโอนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาในส่วนของเงือ่ นไขของรายการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม โดยมิได้มเี งือ่ นไขรายการใดทีท่ ําให้ TMW ได้รบั ประโยชน์น้อยลงกว่าสัญญาฉบับปั จจุบนั ในส่วนของอายุ
สัญญานัน้ ถือได้ว่ายังอยู่ในระยะเวลาทัวไปเมื
่
่อเทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนอื่นทีม่ กี ารทําสัญญาในลักษณะเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับบริษทั จดทะเบียนอื่นทีค่ ู่สญ
ั ญามีความเกี่ยวพันกันในลักษณะบริษทั แม่และบริษทั ลูก นอกจากนี้
จากการพิจารณาความจําเป็ นของการทํารายการดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ ซึ่ง MEI เป็ นผูด้ ูแลในด้านการตลาดทัง้ หมด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมของบริษัทจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียมให้ดําเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปั จจุบนั ทีเ่ กิดจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ TMW มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งได้รบั การสนับสนุ นจาก MEI ในด้านการตลาดและการ
ผลิตเป็ นอย่างมาก การทีอ่ ายุสญ
ั ญาในการให้บริการมีระยะเวลา 5 ปี นัน้ จึงถือได้ว่าเป็ นการลดความเสีย่ งในการดําเนิน
ธุรกิจของ TMW ลงตลอดจนช่วยให้ TMW สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในระยะเวลา 5 ปี ได้อย่างชัดเจน และ
เหมาะสมยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเป็ นผลดีต่อ TMW ในระยะยาว
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ นอิ สระ
การทีบ่ ริษทั เข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ในครัง้ นี้
ถือเป็ นการทํารายการกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดย MEI เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ด้วยสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา
ร้อ ยละ 59.25 ของทุ น ที่จดทะเบียนที่ชําระแล้วของบริษัท และมีก รรมการบางรายของบริษัทซึ่งดํา รงตํา แหน่ งเป็ น
กรรมการของ MEI ด้วย (รายละเอียดความสัมพันธ์ของคู่สญ
ั ญาแสดงในหัวข้อ 1.3 หน้า 13)
ทัง้ นี้ สาระสําคัญของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) คือ MEI
เป็ นผูส้ นับสนุ นในการทําการตลาดในด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทัง้ หมดให้แก่บริษทั เช่น แนะนําลูกค้าและส่ง
คําสั ่งซื้อของลูกค้าซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทงั ้ ในและต่างประเทศให้แก่บริษทั ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือการส่งบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชํานาญด้านเทคนิคใดๆ แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วน
แมกนีเซียมในงานวิศวกรรมได้อย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมทัง้ ให้
ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางด้านการผลิต เพื่อเพิม่ โอกาสในการขยายตัวของยอดขาย รวมทัง้ ช่วยในการฝึกอบรม
แก่พนักงานของบริษทั เพื่อให้มคี วามรู้ ความชํานาญทางด้านวิศวกรรมและการผลิต เพื่อให้บุคลากรมีการเรียนรูแ้ ละรับ
การถ่ายทอดจากบุคลากรชาวญีป่ ่ ุนเกีย่ วกับกระบวนการผลิตใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง
โดย TMW จะต้องชําระค่าตอบแทนจากการเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ให้ MEI ในอัตราร้อยละ 3.00 ของยอดขายที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ซึ่งผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประมาณการรายได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตสําหรับการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียมตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ
5,414 ล้านบาท ซึ่งสามารถคํานวณค่าตอบแทนได้ทงั ้ สิ้นประมาณ 162.42 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการจ่ายชําระเงิน
ภายใน 30 วันนับจากวันสิน้ งวดของแต่ละไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวคํานวณจากรายได้เป็ นสกุลเงินบาท ส่วน
การจ่ายชําระเป็ นไปตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงร่วมกันว่าจะชําระเป็ นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินเยนญีป่ ่ นุ หรือสกุล
เงินอื่นๆ ซึ่ง TMW จะแปลงค่าเงินบาทเป็ นสกุลเงินต่างประเทศตามที่ทงั ้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกัน และ TMW จะโอนเงิน
จํานวนดังกล่าวให้ MEI โดยที่ TMW จะไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างทีเ่ กิดจากการแปลงค่าเงินใดๆ ทัง้ สิน้ ซึ่งเป็ นไปตาม
สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
จากการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในครัง้ นี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
ความจําเป็ นในการเข้าทํารายการ การพิจารณาถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าทํารายการ การเปรียบเทียบข้อดีและ
ข้อเสียของการเข้าทํารายการและไม่เข้าทํารายการ รวมถึง ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทํารายการ
ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมของเงือ่ นไขของการเข้าทํารายการ ได้ดงั นี้
4.1

สรุปความเห็นด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ
จากการพิจารณาสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ฉบับทีจ่ ะดําเนินการต่อ
อายุในครัง้ นี้ พบว่า ลักษณะการสนับสนุ นด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการพัฒนาบุคลากร ที่ TMW จะได้รบั จาก
MEI ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจและการเติบโตของ TMW ยังคงมีส่วนเกี่ยวพันกับการ
ได้รบั การสนับสนุ นจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการตลาดซึ่งปั จจุบนั ฝ่ ายการตลาดของ MEI เป็ นผู้
เจรจากับลูกค้าที่มบี ริษัทใหญ่ตงั ้ อยู่ในประเทศญี่ป่ ุนและแนะนํ าลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับทาง TMW ซึ่งหาก MEI ไม่
ดํา เนิ น การประสานงานให้จะส่ง ผลกระทําให้ TMW ไม่ มีลู ก ค้า ทําให้ไ ม่ส ามารถทําการผลิต สินค้าได้ เนื่ อ งจากฝ่ าย
การตลาดของ TMW นัน้ เป็ นเพียงผูป้ ระสานงานโดยการรับงานต่อเนื่องจากฝ่ ายการตลาดของ MEI โดยทีย่ งั ไม่สามารถ
ทําการตลาดในด้านชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมได้ดว้ ยตนเอง และในด้านการผลิตของบริษทั จะได้รบั การถ่ายทอด
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ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต โดยการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็ นกระบวนการผลิตสาร
กึง่ โลหะทีม่ คี วามซับซ้อน เนื่องจากคุณสมบัตเิ ฉพาะของแมกนีเซียมทีท่ าํ ปฏิกริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ทําให้งา่ ยต่อ
การระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดําเนินธุรกิจได้ รวมทัง้ การทีแ่ มกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง
สูงกว่าอุณหภูมหิ อ้ ง ทําให้กระบวนการผลิตชิน้ งานต้องดําเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ชน้ิ งานแมกนีเซียมมีคุณภาพ
เป็ นไปตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่ชะลอตัว การที่ MEI มีความสัมพันธ์อนั ดีกับ
บริษทั ต่างๆ ในประเทศญีป่ ่ ุน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ทีเ่ ป็ นลูกค้าปั จจุบนั ของ TMW จะช่วยเพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ TMW ได้ รวมถึงในกรณีท่เี กิดสถานการณ์พเิ ศษทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อบริษทั ดังเช่น สถานการณ์น้ําท่วมใหญ่ปี 2554 หรือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 นัน้
MEI ในฐานะทีเ่ ป็ นบริษทั ใหญ่ทม่ี คี วามสัมพันธ์กบั TMW มาอย่างยาวนาน สามารถให้ความช่วยเหลือโดยการยกเว้นการ
เรียกเก็บค่าบริการทางเทคนิคอีกด้วย และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ข้อดีและ
ข้อเสียของการเข้าทํารายการ ซึ่งพบว่าการที่บริษัทเข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสรุปได้
ดังนี้
4.1.1

ด้านการผลิ ต
จากการที่ MEI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม มาเป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ทําให้ MEI มี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเป็ นอย่างดี ซึ่งนํามาสู่การพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต รวมทัง้ เพื่อรองรับรูปแบบการผลิต และเทคนิค
การผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ MEI มีหน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ู้เชีย่ วชาญ
ด้านพลาสติกและเคมีเพื่อทําหน้าที่วจิ ยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปั จจัยทัง้ หมดดังกล่าว MEI จึงสามารถถ่ายโอน
ความรู้และประสบการณ์ ในการผลิตชิ้น ส่วนแมกนีเ ซียมให้แก่พนั กงานของ TMW ในลักษณะ On the Job Training
รวมทัง้ การให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านเทคนิคหรือโครงสร้างทางเคมีของสินค้า ตลอดจนเทคนิคการออกแบบและผลิต
แม่พมิ พ์มาสู่ TMW ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
นอกจากนี้ MEI ยังมีส่วนช่วยสนับสนุ นและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเครื่องจักร รวมถึงอะไหล่ของ
เครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรส่วนใหญ่ของ TMW เป็ นเครื่องจักรของประเทศญึ่ป่ ุน ทัง้ ยังสามารถแนะนํ าผู้ผลิตและ
จําหน่ ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม รวมถึงมีส่วนร่วมในการออกแบบวางแผนผังโรงงานส่วนขยาย
สําหรับโครงการแมกนีเซียม ซึง่ จะเห็นได้จากในช่วงปลายปี 2562 ซึง่ TMW ได้ลงทุนโรงงานการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
ทีอ่ ําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 โรงงาน สําหรับรองรับการผลิตในกระบวนการฉีดขึน้ รูป (Injection) และ
ขัดชิ้นงานเป็ นหลัก ซึ่งจะช่วยการผลิตของบริษัทมีความต่อเนื่องมากขึน้ ส่งผลให้บริษัทสามารถรองรับกําลังการผลิต
ขนาดใหญ่ในอนาคต และการให้คําแนะนํ าในการติดตัง้ และการทดสอบเครื่องจักรก่อนเริม่ การผลิตจริง การสนับสนุ น
ทางด้านการผลิตดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วยในการจัดการระบบการผลิตของบริษทั ให้มคี วามเป็ นมาตรฐานและ
ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการผลิต เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน ตลอดจนเพิม่ ความ
คล่องตัวจากการดําเนินงาน
นอกจากนี้ MEI มีการนํ าระบบการจัดการการผลิตแบบไคเซ็นซึ่งเป็ นระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมาใช้ปฏิบตั ใิ น TMW ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบการผลิตโดยรวมของบริษทั รวมถึงการช่วย
พัฒนาและจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้การตัดสินใจในด้านต่างๆ แก้ไขปั ญหาทางด้านการผลิต
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.1.2

ด้านการตลาด
MEI มีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจและช่วยเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ TMW
จากการที่ MEI และมีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมเป็ นเวลากว่า 20 ปี
ทําให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจในตัวสินค้าของบริษทั ตลอดจนมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นบริษทั แม่ของ
ลูกค้าทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของ TMW ทําให้การทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีความคล่องตัว และมีโอกาสทีจ่ ะ
ประสบความสําเร็จเพิม่ ยิง่ ขึน้ การได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการตลาดจาก MEI นัน้ ถือเป็ นหนึ่งในปั จจัยทีส่ ําคัญทีจ่ ะ
ช่วยสนับสนุ น TMW ในด้านความสามารถในการรักษาและขยายฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตและขยายตัวของ
บริษทั ซึง่ จากผลการดําเนินงานในธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมของ TMW จากการทําการตลาดของ MEI ตัง้ แต่สญ
ั ญา
การให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ฉบับปี 2554 เป็ นต้นมา แสดงให้เห็นว่า MEI มีส่วนสนับสนุ น
ในการจัดหาลูกค้าให้ TMW อย่างต่อเนื่อง บริษทั สามารถสร้างยอดขายจริงได้เกินกว่าทีป่ ระมาณการยอดขายไว้ต่อเนื่อง
ในทุกปี ส่งผลให้บริษทั มีฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ จนบริษทั จําเป็ นต้องขยายโรงงานการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมเพื่อรองรับการ
ผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
4.1.3

ด้านการพัฒนาบุคลากร
MEI มีส่วนช่วยสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรของ TMW ใน 3 ลักษณะ คือ (1) การส่งผู้เชีย่ วชาญพิเศษจาก
ประเทศญี่ป่ ุนมาจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการระบบการผลิต ทัง้ ด้านทางด้านเทคนิคการผลิต การใช้
เครื่องจักร รวมทัง้ ระบบการปฏิบตั งิ านการผลิตด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานของ TMW (2) การจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เทคนิค และการตลาดมาปฏิบตั ิงานในประเทศไทย ซึ่งจะทําให้มกี ารถ่ายโอนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใน
การผลิต การตลาดและการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานคนไทย ในลักษณะ
on the job training และ (3) การส่งบุคลากรชาวไทยไปเรียนรูเ้ ทคโนโลยีการผลิต และเทคนิคการผลิตทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ
โดย MEI จะทําหน้ าที่ฝึกอบรมการปฏิบตั ิงานทางด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรชาวไทย การสนับสนุ นการพัฒนาด้าน
บุคลากรดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้พนักงานของ TMW ได้พฒ
ั นาศักยภาพในการทํางาน ตลอดจนเรียนรูเ้ ทคนิค และเพิม่
ทักษะในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ระบบการจัดการการผลิตของ TMW มีมาตรฐานและลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตจากความเชีย่ วชาญของบุคลากรลงได้
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
จากประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังกล่าวทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า TMW ยังคงมีความจําเป็ นใน
การเข้าทําการต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าว แม้ว่าการเข้าต่ออายุสญ
ั ญาดังกล่าวจะมีความเสีย่ งจากการพึง่ พารายได้ทเ่ี กิดจาก
การทําการตลาดของ MEI แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นกับบริษทั ในกรณีท่บี ริษัทไม่ทําการต่อสัญญากับ
MEI ซึ่งจะทําให้ยอดขายโดยรวมของบริษทั จะทยอยลดลงและไม่สามารถสร้างรายได้ได้ต่อไป ส่งผลให้รายได้โดยรวม
และผลกําไรขัน้ ต้นของ TMW จะลดลงประมาณ 3,625.97 ล้านบาท และ 639.50 ล้านบาท ตามลําดับ ภายในระยะเวลา
5 ปี ขา้ งหน้า เนื่องจากลูกค้าทีไ่ ด้รบั การจัดหาจาก MEI ทีจ่ ะทยอยลดปริมาณการสั ่งซื้อหรือไม่ส ั ่งซื้อสินค้ากับ TMW ทํา
ให้บริษัทอาจมีความจําเป็ นต้องสร้างทีมงานด้านการตลาดเพิม่ ขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้างฐานลูกค้าใหม่ เพื่อ
ชดเชยรายได้ในส่วนทีข่ าดหายไป ซึง่ จะทําให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการวางแผนการตลาดเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านพนักงาน และ
ค่าส่งเสริมการขายต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่บี ริษัทสามารถทําการตลาดได้ด้วยตนเอง แต่ด้วยความซับซ้อนใน
กระบวนการผลิตชิน้ งานแมกนีเซียมประกอบกับคุณสมบัตทิ ง่ี า่ ยต่อการติดไฟยังคงจําเป็ นต้องมีบุคลากรทีม่ คี วามชํานาญ
ด้านเทคนิคการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมซึ่งปั จจุบนั ยังไม่มบี ุคลากรชาวไทยทีม่ คี วามชํานาญในด้านนี้ นอกจากนี้ TMW
ยังต้องทําการจัดตัง้ หน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อช่วยในการออกแบบและศึกษาองค์ประกอบ
ทางด้านเคมีของสินค้า ซึง่ ทําให้ TMW ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึน้
ดังนัน้ การไม่ต่ออายุสญ
ั ญาแม้ว่าจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ TMW ลดลง แต่ในขณะเดียวกันจะ
ส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมได้เลย เนื่องจากไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญในการควบคุมดูแลการ
ผลิต และ TMW จะไม่มรี ายได้จากการที่ MEI ไม่แนะนําลูกค้ามาใช้บริการอีกต่อไป ส่งผลให้ TMW จะต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การทําการตลาด และเงินลงทุนในการสร้างทีมงานฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี พิม่ ขึ้น หากต้องการทีจ่ ะประกอบ
ธุรกิจต่อไป ประกอบกับผู้บริหารของ TMW ยังไม่สามารถคาดการณ์ ได้ว่า การจัดตัง้ ฝ่ ายการตลาด และการจัดตัง้
หน่ วยงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะทําให้เกิดยอดขายเพียงพอทีจ่ ะชดเชยยอดขายทีห่ ายไปได้ทงั ้ หมดหรือไม่ และ
จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใด
จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั รวมถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการเข้าทํารายการดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าการทํารายการต่ออายุสญ
ั ญา
ดังกล่าวมีความจําเป็ นและยังคงเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
4.2

สรุปความเห็นด้านความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมเงื่อนไขของการเข้าทํารายการ
จากการพิจ ารณาเปรีย บเทียบอัต ราค่าบริการของบริษัท ตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ของบริษทั กับอัตราค่าบริการของบริษทั จดทะเบียน ทีม่ กี ารทํารายการในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกัน
รวมถึงการพิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขของรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อัต รา
ค่าตอบแทนทีก่ ําหนดทีร่ อ้ ยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงื่อนไขทีร่ ะบุใน
สัญญานัน้ เป็ นอัตราเดียวกับสัญญาฉบับเก่าทีก่ ําลังจะหมดอายุ และเป็ นอัตราที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี กี ารทําสัญญาในลักษณะเดียวกัน โดยอัตราค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ทท่ี าํ การจ่ายชําระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาทีอ่ ตั ราร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 6.00 ของยอดขายสุทธิ
นอกจากนี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาประมาณการรายได้เพื่อเปรียบเทียบผลกําไรของบริษทั ใน
กรณีทท่ี ําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ และไม่ทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการหา
รายได้นั น้ โดยกรณีท่ีบริษัททําการต่อ อายุส ัญญาฯ บริษัท จะต้องจ่ายค่ าตอบแทนซึ่ง คํา นวณจากร้อยละ 3.00 ของ
ประมาณการยอดขายแมกนีเซียม คิดเป็ นเงินจํานวน 162.42 ล้านบาท แต่จากการสนับสนุนทางด้านการตลาดของ MEI
ทําให้บริษทั ยังคงมีรายได้และผลกําไรทีส่ ูงกว่ากรณีทบ่ี ริษทั ไม่ทําการต่ออายุสญ
ั ญาฯ กับ MEI ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีท่ี TMW ไม่ต่ออายุสญ
ั ญาฯ ส่งผลให้รายได้โดยรวมและผลกําไรขัน้ ต้นของ TMW จะปรับตัวลดลงเหลือประมาณ
3,625.97 ล้านบาท และประมาณ 639.50 ล้านบาท ตามลําดับ ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า แม้ว่าในกรณีท่ไี ม่ต่อ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
สัญญาฯ บริษัทจะไม่มคี ่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนร้อยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์
แมกนีเซียม แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั จะต้องมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงานทางด้านการตลาด ฝ่ ายการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นเพิม่ สูงขึน้ เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนทีข่ าดหายไป
ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าบริษทั สมควรต่ออายุสญ
ั ญาฯ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั มากกว่ากรณีไม่ต่อสัญญาฯ โดยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้รอ้ ยละ 3.00 ของยอดขายจากการผลิตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมนัน้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
ในส่วนของเงือ่ นไขของรายการนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ทาํ การพิจารณาเปรียบเทียบกับเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญาฉบับปั จจุบนั พบว่ามิได้มเี งื่อนไขใดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลาด
หลักทรัพย์ทม่ี กี ารทําสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 1 – 10 ปี หรือจนกว่า
จะเลิก ผลิต และจํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์นั น้ ๆ โดยบริษัท ที่ทํา สัญ ญาระยะเวลาเกิน กว่ า 1 ปี นั น้ ส่ ว นใหญ่ คู่ส ัญ ญาจะมี
ความสัมพันธ์ดา้ นการถือครองหุน้ กันในลักษณะบริษทั แม่และบริษทั ลูก เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และ
เทคนิคการผลิตระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกนัน้ เป็ นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว
ประกอบกับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว TMW มีความจําเป็ นต้องได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการตลาดอย่างมาก
จาก MEI และเมื่อพิจารณาถึงความชํานาญในการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมของ MEI แล้ว TMW สมควรที่จะยังคงมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศญี่ป่ ุนร่วมกํากับดูแลด้วย เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจของ TMW ต่อเนื่องเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ตามสัญญาทีต่ ่ออายุ ซึง่ จะช่วยให้ TMW สามารถกําหนดแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในระยะเวลา 5 ปี ได้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงือ่ นไขของรายการการต่อสัญญาในครัง้ นี้มคี วาม
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
4.3

สรุปความเห็นในเรื่องการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทควรลงมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ไทยมิตซูวา
จํากัด (มหาชน) เข้าทําการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) กับบริษทั มิต
ซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด เนื่องจากเป็ นรายการที่ TMW จะได้รบั ประโยชน์ โดยทีอ่ ตั ราค่าตอบแทนและเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญามีความเหมาะสมและเป็ นธรรมกับสภาวะการณ์ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามทางบริษัทควรจะพิจารณา
แนวทางหรือหามาตรการในการพัฒนาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญทัง้ ในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต
ตลอดจนทีมงานด้านการตลาด ทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีช่ าวไทยของบริษทั เอง เพื่อลดภาระการพึง่ พิงการรับความช่วยเหลือและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่บริษทั ในอนาคต
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่อนุ มตั กิ ารต่อสัญญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) ดังกล่าว
จะส่งผลกระทบต่อ TMW ซึ่งถือเป็ นประเด็นสําคัญ คือ รายได้ในส่วนของการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมทัง้ หมด จะ
ทยอยลดลงและไม่สามารถสร้างรายได้ได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารประมาณการว่าหากไม่ต่อสัญญากับ MEI
ลูกค้าเดิมทีม่ อี ยู่กบั TMW ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูปจะยังคงสั ่งซื้อสินค้ากับ TMW ต่อไปใน
ระยะแรกและจะทยอยลดปริมาณการซื้อสินค้าลงเนื่องจาก (1) แม่พมิ พ์ทใ่ี ช้ผลิตผลิตภัณฑ์เดิมตามสัญญาทีค่ งเหลืออยู่จะ
ยังคงผลิตได้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ๆ จะเข้ามาแทนที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่รูปแบบของสินค้าประเภท
กล้องถ่ายรูปจะมีการเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าทุก 1 - 2 ปี และ (2) แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงโมเดลใหม่
แต่ ลู ก ค้า เดิม ที่มีอ ยู่กับ TMW ย่ อ มมีแ นวโน้ ม ที่จ ะยุ ติก ารทํา ธุ ร กิจ กับ TMW และย้า ยไปทํา การสั ่งซื้อ กับ บริษัท ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ทาง MEI มากขึน้ เรื่อยๆ อันเนื่องจากความเชื่อมั ่นทีม่ ตี ่อ MEI ซึ่งยังคงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ น
ชาวญีป่ ่ นุ ด้วยกันเอง
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 1 : ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ไทยมิ ตซูวา จํากัด (มหาชน)
1.1

ข้อมูลทั ่วไปของบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)

ชื่อย่อ
สถานะ
ก่อตัง้ เมื่อ / แปรสภาพ
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
ที่ตงั ้ สํานักงานสาขาที่ 1
ที่ตงั ้ สํานักงานสาขาที่ 2
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

: TMW
: เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
วันที่ 9 ตุลาคม 2546
: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 / แปรสภาพมหาชนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
: 0107546000032
: ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรม (Engineering
Plastic Parts) เพื่อจําหน่ ายให้แก่ผผู้ ลิตสินค้าต้นแบบ OEM และประกอบ
ธุ ร กิ จ ผลิต และจัด จํ า หน่ า ยชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซี ย มสํ า หรับ กล้ อ งถ่ า ยรู ป
นอกจากนี้ ยังให้บริการรับจ้างผลิต/ซ่อม และปรับปรุงแม่พมิ พ์สาํ หรับผลิต
ชิน้ ส่วนพลาสติก (Molding Service)
: เลขที่ 31 หมู่ 2 ถนนลาดหลุมแก้ว ตําบลบ้านฉาง อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000
: เลขที่ 159 หมู่ 6 ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
: เลขที่ 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 30380
: www.thaimitsuwa.com
: 0-2581-5558-60, 0-2581-2157-61
: 0-2581-6160, 0-2581-3796
: จํานวน 199.50 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจํานวน 39.90 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

1.2

ภาพรวมของการประกอบธุรกิ จของบริษทั
บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริค
อินดัสตรี จํากัด (Mitsuwa Electric Industry Co,.Ltd.) ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้นําด้านการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติก
ภายใต้การบริหารงานของครอบครัว “ยามาด้า” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วน
พลาสติก วิศ วกรรม (Engineering Plastic Parts) เพื่อ จํา หน่ า ยให้แ ก่ ผู้ผ ลิต สิน ค้า ต้ น แบบ หรือ Original Equipment
Manufacturer (“OEM”) ซึ่งมีฐานการผลิตทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการ ซ่อมปรับปรุงและ
จําหน่ า ยแม่ พิม พ์สํา หรับชิ้นส่ว นพลาสติก (Molding Service) นอกจากนี้ ยัง ประกอบธุ รกิจ รับ จ้า งผลิตและประกอบ
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเพื่อจําหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตกล้องถ่ายรูปแบรนด์ญป่ี ่ ุน เช่น แคนนอน โซนี่ นิคอนและฟูจิ เป็ นต้น
โดยการประกอบธุรกิจนัน้ บริษัทให้บริการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้น ส่วนแมกนีเ ซีย มใน
ลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตัง้ แต่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ฉีดขึ้นรูปพลาสติก พ่นสี และประกอบ
ชิน้ ส่วน โดยแบ่งสายผลิตภัณฑ์ตามลักษณะผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนพลาสติกสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทออดิโอวิชชวล (Audio Visual)
เช่ น หน้ า กาก (Cover) และปุ่ มควบคุ ม (Button) ต่ า งๆ ของเครื่อ งเล่ น วีดีโ อเทป (VCR) ดีวีดี (DVD
Player) วิทยุตดิ รถยนต์ (Car Stereo) และโครงเครื่องเล่นวีดโี อเทป เครื่องรับโทรทัศน์ชนิดจอแบน (Flat
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2.
3.
4.
5.

Screen Television) กล้องวิดโี อดิจติ อล (Handy cam) และกล้องถ่ายรูป (Camera) และเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ภายในบ้าน เช่น หน้ากากและรีโมตคอนโทรลสําหรับเครื่องปรับอากาศ โครงพัดลมดูดอากาศ (Ventilator)
โครงคอมพิวเตอร์ โครงเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) โครงเครื่องรับโทรศัพท์ และ โครงเครื่อง
ไมโครเวฟ (Microwave Oven)
ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนพลาสติกสําหรับเครื่องใช้ในสํานักงาน (Office Automation) เช่น โครง (Body) ของ
เครื่องแฟกซ์ (Facsimile) เครื่องถ่ายเอกสาร (Copier) และ เครื่องพิมพ์งาน (Printer) แป้ นพิมพ์ เป็ นต้น
ผลิต ภัณ ฑ์ ช้ิน ส่ ว นพลาสติ ก สํ า หรับ รถยนต์ (Automobile) รถกระบะ (Pick Up) และจัก รยานยนต์
(Motorcycle) เช่น บังโคลน (Fender) รถจักรยานยนต์ส่วนหน้าและหลัง แผงกันชน (Bumper) กระจกข้าง
(Door Mirror) คันจับประตู (Door Handle) และ ทีป่ ั ดนํ้าฝน เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนแมกนีเซียมสําหรับกล้องถ่ายรูป (Camera Body Frame) ได้แก่ ส่วนประกอบต่างๆ
ของโครงสร้างภายนอกกล้องถ่ายรูป ทัง้ ด้านหน้า ด้านหลังและด้านบน ของกล้องถ่ายรูปทัวไป
่
การให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าโดยการรับจ้างผลิต/ซ่อม และปรับปรุงแม่พมิ พ์สําหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
(Molding Service)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 199.50 ล้านบาท และทําการแปรสภาพจากบริษทั
จํากัด เป็ น บริษทั จํากัดมหาชน และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยใช้ช่อื
ย่อว่า “TMW”
ปั จ จุ บ ัน บริษัท ไทยมิต ซู วา จํา กัด (มหาชน) มีสํา นั ก งานใหญ่ ประกอบด้ว ยโรงงานสํา หรับผลิตชิ้นส่วน
พลาสติกครบวงจรจํานวน 9 โรงงาน (สํานักงานใหญ่ไม่มโี รงงานสําหรับผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม) โดยมีพน้ื ทีร่ วมจํานวน
31 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา และมีสํานักงานสาขาที่ 1 (อําเภอโชคชัย) ประกอบด้วยโรงงานสําหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
จํานวน 1 โรงงาน (สําหรับการผลิตครบวงจร) และสําหรับแมกนีเซียม 2 โรงงาน แบ่งเป็ นโรงงานสําหรับผลิตชิ้นส่วน
แมกนีเซียมสําหรับกระบวนการทางเคมี, พ่นสีและแพคเกจจิง้ 1 โรงงาน และสําหรับโกดังจัดเก็บแม่พมิ พ์และคลังสินค้า
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียม 1 โรงงาน โดยมีพน้ื ทีจ่ าํ นวน 22 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา
และในช่วงปี 2562 บริษทั ขยายสํานักงานสาขาที่ 2 (อําเภอสูงเนิน) พืน้ ทีจ่ ํานวน 35 ไร่ถ้วน เพื่อเป็ นโรงงาน
การผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมเพิม่ เติม ในส่วนทีเ่ ป็ นกระบวนการเริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการหลอมและฉีดขึน้ รูป (Injection)
ขัน้ ตอนการตกแต่งชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC (Machining) เช่น การเจาะ การตัดขอบและครีบ รวมถึงขัน้ ตอนการขัดผิว
โลหะ (Polishing) ก่อนจะถูกส่งไปพ่นสีและแพคเกจจิง้ ทีส่ าํ นักงานสาขาที่ 1 (อําเภอโชคชัย)
สํานักงานใหญ่
โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2
โรงงานที่ 3
โรงงานที่ 4
โรงงานที่ 5
โรงงานที่ 6
โรงงานที่ 7
โรงงานที่ 8
โรงงานที่ 9

ก่อสร้างปี แล้วเสร็จ
2531
2532
2533
2539
2542
2546
2547
2559
2561

ประเภทโรงงาน
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
พลาสติก
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ใช้ในกระบวนการผลิ ต
INJECTION
PAINT
PAINT
WAREHOUSE
รองรับการผลิตครบวงจร
รองรับการผลิตครบวงจร
INJECTION
รองรับการผลิตครบวงจร
รองรับการผลิตครบวงจร //
พ่นสี Electrostatic Charge
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สํานักงานสาขาที่ 1
(อําเภอโชคชัย)
โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2
โรงงานที่ 2
สํานักงานสาขาที่ 2
(อําเภอสูงเนิ น)
โรงงานที่ 1
โรงงานที่ 2

ก่อสร้างปี แล้วเสร็จ

ประเภทโรงงาน

ใช้ในกระบวนการผลิ ต

2548
2554
2554

พลาสติก
แมกนีเซียม
แมกนีเซียม

รองรับการผลิตครบวงจร
MOLD / WAREHOUSE
Chemical / spray / print

ก่อสร้างปี แล้วเสร็จ

ประเภทโรงงาน

ใช้ในกระบวนการผลิ ต

2562
2562

แมกนีเซียม
แมกนีเซียม

Injection / Machin
Polishing

ปั จจุบนั บริษทั มีจาํ นวนเครื่องขึน้ รูปสําหรับผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมจํานวน 7 เครื่อง ซึง่ มีกําลังการผลิตรวมทัง้
สิน้ ประมาณ 6.35 ล้านชิน้ ต่อปี
1.3

ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตสินค้าต้นแบบ (original equipment manufacturer) รายใหญ่จากประเทศ
ญีป่ ่ ุนทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั กันคุน้ เคย ซึง่ ขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศญีป่ ่ ุนไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัวโลก
่
กรณีชน้ิ ส่วน
พลาสติก เช่น Toyota Honda และ Pioneer เป็ นต้น และกรณีชน้ิ ส่วนแมกนีเซียม เช่น Canon Fujifilm และ Ricoh เป็ นต้น
1.3.1

การตลาด
บริษทั รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ชน้ิ ส่วนพลาสติกและแมกนีเซียม โดยมีเป้ าหมายดังนี้
- เน้นลักษณะผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั มีประสบการณ์และความชํานาญ
- จําหน่ายด้วยราคาทีเ่ ป็ นธรรม สําหรับลูกค้าทุกราย
- ตระหนักและใส่ใจการดูแลด้านบริการต่างๆ เพื่อยึดความสัมพันธ์ทด่ี ใี นระยะยาว
- มุ่งมั ่นในการพัฒนาการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต ด้วยความช่วยเหลือทัง้ บุคคลากรและเทคนิคการผลิต
ทีท่ นั สมัยจากบริษทั แม่

1.3.2

การจัดจําหน่ ายและช่องทางการจัดจําหน่ าย
บริษทั จัดจําหน่ายโดยตรงให้กบั ลูกค้า OEM ทีม่ ฐี านการผลิตสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นลูกค้าในประเทศ ทีม่ บี ริษทั ใหญ่อยู่ในประเทศญีป่ ่ นุ และมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยซึ่งนําชิน้ ส่วนทีซ่ ้อื จากบริษทั
ไปเป็ นชิน้ ส่วนในการผลิตสินค้าต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าชิน้ ส่วนพลาสติกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า
เครื่องใช้สาํ นักงาน สําหรับลูกค้าชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป
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1.3.3

สัดส่วนการจําหน่ ายแยกตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์

ผลิ ตภัณฑ์
(หน่ วย : ล้านบาท)
ชิน้ ส่วนพลาสติก
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้ชน้ิ ส่วนพลาสติก
ชิน้ ส่วนแมกนีเซียม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้ชน้ิ ส่วนแมกนีเซียม
แม่พมิ พ์
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้ให้บริการแม่พมิ พ์
รวมทัง้ สิ้น

59/60

%

60/61

1 เมษายน – 31 มีนาคม
%
61/62
%
62/63

%

63/64

%

1,425.74
83.24
1,508.98

58.08 1,876.17
3.39 82.38
61.47 1,958.55

63.69 1,963.24
2.80 46.73
66.49 2,009.97

59.93 1,773.93
1.43 33.62
61.36 1,807.56

60.94 1,315.93
1.16 35.49
62.10 1,351.42

53.19
1.43
54.63

336.30
369.29
705.59

13.70 553.12
15.04 278.84
28.74 831.96

18.78 743.04
9.47 394.30
28.24 1,137.33

22.68 660.18
12.04 293.08
34.72 953.26

22.68 594.11
10.07 331.65
32.75 925.76

24.01
13.41
37.42

210.72
8.58 140.46
4.77 115.25
3.52 128.58
4.42 156.14
6.31
29.51
1.20 14.74
0.50 13.15
0.40 21.47
0.74 40.67
1.64
240.23
9.79 155.20
5.27 128.40
3.92 150.05
5.15 196.80
7.95
2,454.80 100.00 2,945.70 100.00 3,275.70 100.00 2,910.87 100.00 2,473.98 100.00

หมายเหตุ : (1) บริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 60/61 จํานวน 1,958.55 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 เป็ นจํานวน 449.57 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.79 เนื่องจาก บริษทั มียอดสังซื
่ ้อจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์
(2) บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการที่บริษทั เน้ นการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม
สําหรับกล้องถ่ายรูประดับพรีเมีย่ ม
(3) สําหรับปี 62/63 เป็ นต้นไป บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําให้ยอดขายทุก
ประเภทผลิตภัณฑ์ลดลง
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1.3.4

สัดส่วนรายได้ของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้แต่ละสายผลิ ตภัณฑ์

59/60

%

60/61

%

610.49
78.33
820.16
1508.98
705.59
240.23
2,454.80

24.87
3.19
33.41
61.47
28.74
9.79
100.00

624.86
75
1,258.69
1958.55
831.96
155.2
2,945.71

21.21
2.55
42.73
66.49
28.24
5.27
100.00

1 เมษายน – 31 มีนาคม
61/62
%

62/63

%

63/64

%

445.33
89.43
1,272.81
1,807.56
953.26
150.05
2,910.87

15.30
3.07
43.73
62.10
32.75
5.15
100.00

415.70
85.17
850.55
1,351.42
925.76
196.80
2,473.98

16.80
3.44
34.38
54.63
37.42
7.95
100.00

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก(1)
เครื่องใช้สาํ นักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
รายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม(2)
รายได้จากการขายแม่พมิ พ์
รวมรายได้

590.81
70.69
1,348.46
2009.96
1,137.33
128.4
3,275.69

18.04
2.16
41.17
61.36
34.72
3.92
100.00

หมายเหตุ : (1) เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ภายใต้สญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) โดยเริม่ ทําสัญญาการให้บริการดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2544 และมีการต่ออายุสญ
ั ญาอย่างต่อเนื่อง
โดยสัญญาปัจจุบนั จะหมดอายุลงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
(2) เป็ นผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ภายใต้สญ
ั ญาการให้บริการด้านเทคนิค (เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) โดยเริม่ ทําสัญญาการให้บริการดังกล่าวตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2554 และมีการต่ออายุสญ
ั ญา โดยสัญญา
ปัจจุบนั จะหมดอายุลงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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1.3.5

กําลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์แมกนี เซียม
1 เมษายน – 31 มีนาคม
59/60
60/61
61/62
62/63
จํานวนเครื่องขึน้ รูป (Injection) (เครื่อง)
3
5
5
5
กําลังการผลิตสูงสุดรวมต่อปี (ล้านชิน้ )
3.70
4.54
4.54
4.54
การผลิตจริงต่อปี (ล้านชิน้ )
2.90
3.25
4.12
3.90
อัตราการใช้กําลังการผลิต (%)
78.38% 71.61% 90.94% 85.96%

63/64
7
6.35
3.45
54.36%(1)

หมายเหตุ : (1) อัต ราการใช้กํ า ลัง การผลิต ของบริษัทในช่ ว งปี 63/64 ลดลงเนื่ องจากบริษัทมีก ารก่ อสร้า งโรงงานการผลิต ชิ้น ส่ วน
แมกนีเซียมเพิม่ เติมในช่วงปลายปี 2562 ต่อมาภายหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทํา
ให้บริษทั ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้อตั ราการใช้กําลังการผลิตมีแนวโน้มลดลง

1.3.6

โครงสร้างการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั สามารถแสดงได้ดงั นี้
ครอบครัวยามาด้า

11.63%

45.85%
บริ ษทั มิ ตซูวา โฮลดิ้ ง จํากัด
(ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้ ใน
บริษทั อื่นเป็ นหลัก)
4.24%

100.00%
บริษทั มิ ตซูวา อิ เล็กทริ ค อิ นดัสตรี จํากัด
(ผลิตและออกแบบพลาสติกสังเคราะห์, แมกนีเซียมและ
แม่พมิ พ์)
59.25%

บริษทั ไทยมิ ตซูวา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ (จ. ปทุมธานี) ผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนพลาสติก
สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ าเครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
สํานักงานสาขาที่ 1 (จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย) ผลิตและจัดจําหน่ายชิน้ ส่วนพลาสติกสําหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ และผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมซึง่ เป็ นโครงกล้องถ่ายรูป
สํานังานสาขาที่ 2 (จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน) ผลิตขึน้ รูปชิน้ ส่วนแมกนีเซียมเพื่อส่งต่อให้สาขาที่ 1
ปั จจุบนั เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 กลุ่มครอบครัวยามาด้าได้จดั ตัง้ บริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด (“MEI-HD”) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มครอบครัวยามาด้าเข้าไปถือหุน้ ในบริษทั โฮลดิ้ง โดยที่ MEI-HD จะเข้ามาเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน MEI
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ MEI

หน้า 69 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.3.7

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษทั
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ TMW
จํานวนหุ้น
(1)
1. บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
23,640,300
2. นายฮิโรชิ ยามาด้า
3,506,000
3. น.พ.ชุมพล ลิม้ ชูวงศ์
2,129,500
4. บริษทั ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จํากัด
2,000,000
5. นายฮิโรโต้ ยามาด้า
1,075,000
6. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
444,401
7. นายศุภโรจ โรจน์วรี ะ
410,500
8. นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต
272,000
9. นายนภดล พิทกั ษ์เผ่า
229,600
10. นางสุมติ รา อินทธิสณ
ั ห์
220,700
11. อื่นๆ
5,969,799
รวม
39,900,000

หมายเหตุ : (1) สําหรับรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด แสดงตามตารางด้านล่างดังนี้

%

59.25
8.79
5.34
5.01
2.69
1.11
1.03
0.68
0.58
0.55
14.96
100.00

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด (MEI) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MEI
จํานวนหุ้น
%
(1)
1. บริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด
300,000
100.00
รวม
300,000
100.00
หมายเหตุ : (1) สําหรับรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัดแสดงตามตารางด้านล่างดังนี้

รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด (MEI-HD) ณ วันที่ 1 เมษายน 2563(2) มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MEI-HD
จํานวนหุ้น
1. ครอบครัวยามาด้า ประกอบด้วย
137,540
- นายฮิโรชิ ยามาด้า จํานวน 49,550 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.52
- นางยูกาโกะ ยามาด้า จํานวน 42,380 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.13
- นายฮิโรโต้ ยามาด้า จํานวน 26,190 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8.73
- นางสาวฮารุกะ นิชกิ าวะ (ยามาด้า) จํานวน 19,420 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.47
2. Osaka small and medium Business Investment & Consultation Co.,Ltd.
100,000
3. Mitsuwa Stock
40,950
(1)
4. บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
12,710
5. นายมาฮาฮิโระ คิคาคุ
5,000
6. นายมาซาโย โอกาดะ
2,600
7. นายคากิยชู ิ นาริโมโต
1,100
8. นายมิซโึ ระ โยชิยกู ิ
100
รวม
300,000

หมายเหตุ : (1) บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ถือหุน้ ไขว้กลับบริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด
(2) ทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณารายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั แล้วคาดว่าในปั จจุบนั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
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%

45.85

33.33
13.65
4.24
1.67
0.87
0.37
0.03
100.00

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.3.8

รายชือ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
กรรมการบริษทั
รายชื่อกรรมการตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 มีดงั นี้
1. นายฮิโรชิ
ยามาด้า
ประธานกรรมการ
2. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรเทพ
ญาณประสาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายพชร
แก้วนุกูล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายไพฑูรย์
กลัดเขียว
กรรมการ
6. นายฮิโรคาซึ
ซูรฮู ารา
กรรมการ
7. นายโอฬาร
ศรีมงคล
กรรมการ
8. นายนาโอกิ
ยามาด้า
กรรมการ
หมายเหตุ : กรรมการผูม้ อี ํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั คือ นายฮิโรชิ ยามาด้า และประทับตราสําคัญของบริษทั

ผู้บริหารบริษทั
รายชื่อผูบ้ ริหารตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีดงั นี้
1. นายฮิโรชิ
ยามาด้า
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายฮิโรคาซึ
ซูรฮู ารา
กรรมการและผูจ้ ดั การโรงงาน สํานักงานปทุมธานี
3. นายไพฑูรย์
กลัดเขียว
กรรมการและรองผูจ้ ดั การโรงงาน สํานักงานปทุมธานี
และผูจ้ ดั การแผนกฉีดพลาสติก
4. นายโอฬาร
ศรีมงคล
กรรมการและผูจ้ ดั การแผนกสินค้าสําเร็จรูปและแพ็คกิง้
และผูจ้ ดั การแผนก IT
5. นายโทมัทสุ
อะซายาม่า
ผู้จ ัด การโรงงานและผู้จ ัด การแผนกชิ้น ส่ ว นแมกนี เ ซียม
สาขาโคราช
6. นายอากิโอะ
อิซาจิ
ผูจ้ ดั การแผนกชิน้ ส่วนพลาสติก สาขาโคราช
7. นายเทะซุจิ
ทาเคกุชิ
ผูจ้ ดั การทัวไปสํ
่ านักงานปทุมธานี และเลขานุการบริษทั
8. นายโตชิฮโิ ร่
โอโนดะ
ผูจ้ ดั การทัวไปสํ
่ านักงานโคราช
9. นายนฤพนธ์
เย็นประเสริฐ
ผูจ้ ดั การแผนกซ่อมบํารุง
10. นายสมนึก
ดีสมแสง
ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล
11. นายคัสซึมิ
ซากากูชิ
ผูจ้ ดั การแผนกขายและผูจ้ ดั การแผนกจัดซื้อ
12. นางสาวสุภาภร นิตยพัฒน์
ผูจ้ ดั การแผนกวางแผนการผลิต
13. นายอิจโิ ร่
โอกุโบะ
ผูจ้ ดั การแผนกประกันคุณภาพ
14. นายฮิโรชิ
โฮโซยะ
ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรม
15. นางสาวอัญชุลี อยู่ออ้ น
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
16. นายมสาร
ส่งศักดิ ์สกุล
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
17. นายเคนทาโร่ ซากาโมโต
ผูจ้ ดั การแผนกแม่พมิ พ์
18. นายธวัชชัย
บัวแก้ว
ผูจ้ ดั การแผนก ISO
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1.3.9

สรุปฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริษทั
งบการเงิน ประจํา งวดปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 มีน าคม 2562 – 2564 ตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีร บั อนุ ญ าต
คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604 บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

ปี 2562
(31/03/2562)
จํานวน
%

1),2)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั ่วคราว
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อน่ื
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
ค่าแม่พมิ พ์การผลิตรอตัดจ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อน่ื
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สํารองค่าใช้จ่ายรือ้ ถอนสินทรัพย์
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ปี 2563
(31/03/2563)
จํานวน
%

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
(31/03/2564)
จํานวน
%

269.40
160.33
574.27
63.13
205.58
11.89
1,284.60

8.70 344.15
5.18
18.55 430.40
2.04 85.49
6.64 275.55
0.38 10.76
41.50 1,146.36

10.33 416.94
0.00
12.92 512.54
2.57 53.39
8.27 224.31
0.32 28.02
34.41 1,235.19

12.66
0.00
15.56
1.62
6.81
0.85
37.51

1,745.35
8.76
54.83
2.17
1,811.12
3,095.72

56.38 2,107.09
0.00
0.28 36.70
1.77 39.51
0.07
2.16
58.50 2,185.46
100.00 3,331.82

63.24 1,691.54
0.00 282.26
1.10 28.66
1.19 53.02
0.06
2.64
65.59 2,058.12
100.00 3,293.31

51.36
8.57
0.87
1.61
0.08
62.49
100.00

348.69
222.96
76.01
3.57
20.10
671.32

11.26
7.20
2.46
0.00
0.12
0.65
21.69

283.06
226.56
101.17
0.19
24.92
635.89

8.50
6.80
3.04
0.00
0.01
0.75
19.09

302.66
258.20
112.38
23.91
697.15

9.19
7.84
0.00
3.41
0.00
0.73
21.17

2.89
38.62
41.70
0.09
83.30
754.62

0.09
0.00
1.25
0.00
1.35
0.00
2.69
24.38

129.78
65.89
41.40
1.93
239.00
874.89

3.90
0.00
1.98
0.00
1.24
0.06
7.17
26.26

41.39
57.34
3.38
44.26
0.64
147.00
844.15

0.00
1.26
1.74
0.10
1.34
0.02
4.46
25.63
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

งบแสดงฐานะทางการเงิ น

1),2)

ปี 2562
(31/03/2562)
จํานวน
%

ปี 2563
(31/03/2563)
จํานวน
%

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
(31/03/2564)
จํานวน
%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
199.50
6.44 199.50
5.99 199.50
ทุนทีช่ ําระแล้ว
199.50
6.44 199.50
5.99 199.50
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
55.40
1.79 55.40
1.66 55.40
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
19.95
0.64 19.95
0.60 19.95
ยังไม่ได้จดั สรร
2,066.25 66.75 2,182.08 65.49 2,174.31
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,341.10 75.62 2,456.93 73.74 2,449.16
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
3,095.72 100.00 3,331.82 100.00 3,293.31
หมายเหตุ : 1) งบการเงินทีป่ รากฎเป็ นงบการเงินรวม
2) รอบระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษทั เริม่ วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

สิ นทรัพย์

6.06
6.06
1.68
0.61
66.02
74.37
100.00

ในปี 2562 – 2564 บริษัท มีสิน ทรัพ ย์ร วมจํา นวน 3,095.72 ล้า นบาท, จํา นวน 3,331.82 ล้า นบาท, และ
จํานวน 3,293.31 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่สามลําดับแรกได้แก่ (1) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ คิด
เป็ นร้อยละ 51.36 – 63.24 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้อง (2)
สินทรัพย์รองลงมาเป็ นลูกหนี้การค้า – สุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 12.92 – 18.55 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
การค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศทีบ่ ริษทั สามารถส่งมอบสินค้าได้ โดยลูกหนี้การค้าในปี 2563 ลดลงจากปี 2562
เป็ นจํานวน 143.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.05 เนื่องจากบริษัทได้รบั คําสั ่งซื้อจากลูกค้าลดลง และในปี 2564
ลูกหนี้การค้ากลับมาเพิม่ ขึน้ จํานวน 82.14 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.08 เนื่องจากบริษทั ได้รบั คําสั ่งซื้อจากกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ซ่งึ เป็ นโมเดลรุ่นใหม่ของรถยนต์ยห่ี อ้ หนึ่งจํานวนถึงเจ็ดรุ่น (3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
คิดเป็ นร้อยละ 8.70 – 12.66 สินทรัพย์รวม โดยบริษัทมีการสํารองเงินสดเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่องจากปี 2562 จํานวน 269.40
ล้านบาท เป็ นจํานวน 416.94 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากบริษทั ยกเลิกการฝากเงินประจํากับธนาคารซึ่งบันทึกบัญชี
เป็ นเงินลงทุนชัวคราวในช่
่
วงปี 2563 เพื่อนําเงินมาสํารองไว้ใช้จ่ายในกิจการจากการทีบ่ ริษทั มียอดขายเฉลี่ยลดลงและ
ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายคงทีโ่ ดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ในส่วนของ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.64 – 8.27 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสินค้าคงคลังของบริษทั มีแนวโน้มสูงขึน้
และมีระยะเวลาการขายสินค้ายาวนานขึน้ จากประมาณ 27 วัน ในปี 2562 เป็ นประมาณ 37 วัน ในปี 2563 และ 45 วัน
ในปี 2564 เนื่องจากการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถส่งมอบสินค้าจากการทีล่ ูกค้าบางรายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุด
การรับสินค้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษทั
ปี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 3,331.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 เป็ นจํานวน 236.11 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.63 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ในส่วนของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จํานวน 361.74 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.73 เนื่องจากบริษทั มีการก่อสร้างอาคารโรงงานทีอ่ ําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 โรงงาน
เพื่อใช้สําหรับรองรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมตัง้ แต่การฉีดขึ้นรูป ตัดแต่งและขัดชิ้นงาน มูลค่าประมาณ
353.98 ล้านบาท และเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือ – สุทธิ จํานวน 69.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.04
จากการที่ลูกค้าบางรายชะลอการส่งมอบหรือหยุดรับสินค้าดังที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เพิ่ม ขึ้นจํา นวน 27.94 ล้า นบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อ ยละ 318.89 เนื่ อ งจาก บริษัท มีก ารลงทุน ในโปรแกรมทางบัญชีและ
โปรแกรมการผลิตเพิม่ เติม
ปี 2564 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน 3,293.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นจํานวน 38.51 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.16 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงในส่วนของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จาํ นวน 415.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 19.72 เนื่องจากผลกระทบของการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS16) มาปรับใช้ส่งผล
ให้บริษัทต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรทีอ่ ยู่ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเป็ นสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์ ซึ่งสามารถคํานวณ
มูลค่าสุทธิได้จาํ นวน 282.26 ล้านบาท และเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 51.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.60
เนื่องจากบริษทั สามารถทยอยส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ได้มกี ารชะลอการรับสินค้าไว้จากปี ทผ่ี ่านมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ลู ก ค้า ที่มีการสั ่งผลิตสิน ค้า ล็อ ตใหม่ๆ นั น้ ส่ ว นใหญ่ยงั คงชะลอการรับสินค้า ไว้ด ังเช่น ปี ท่ีผ่ านมาจากการที่บริษัทมี
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ ยาวนานถึง 45 วัน ทัง้ นี้ การทีส่ นิ ค้าคงเหลือลดลงยังเป็ นผลมาจากปริมาณการสั ่งซื้อจาก
ลูกค้าทีม่ แี นวโน้มลดลงด้วย
หนี้ สิน

ในปี 2562 – 2564 บริษทั มีหนี้สนิ รวมจํานวน 754.62 ล้านบาท, จํานวน 874.89 ล้านบาท และจํานวน 844.15
ล้านบาท ตามลําดับ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดบิ คิดเป็ นร้อยละ 8.50 – 11.26 ของหนี้สนิ
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดบิ โดยเจ้าหนี้การค้าในปี 2563 ลดลงจากปี
2562 เป็ นจํานวน 65.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.82 เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และในปี 2564
เจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึ้นจํานวน 19.60 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 6.92 เนื่องจากบริษัทมีการสั ่งซื้อวัตถุดบิ และชิน้ ส่วน
เพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั มีคาํ สั ่งซื้อจากลูกค้าเพิม่ ขึน้ หนี้สนิ รองลงมาเป็ นเจ้าหนี้อ่นื คิดเป็ นร้อยละ 6.80 – 7.84 ของหนี้สนิ
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ซึ่งเจ้าหนี้อ่นื มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี จากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในส่วนของ เงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและภายหลังมีการกลับรายการค่าใช้จา่ ยแล้ว สําหรับในส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวมและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.55 – 6.93 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยทัง้ สอง
บัญชีเป็ นบัญชีหนี้สนิ ประเภทเดียวกันแต่ถูกจัดหมวดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 สัญญา
เช่ า (TFRS16) ซึ่ง สาระสํ า คัญ ยัง คงเป็ น การเช่ า ซื้อ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งจัก ร ใช้ใ นการดํ า เนิ น งานของกิจ การโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี และบริษทั มีการชําระหนี้
ดังกล่าวมาโดยตลอดส่งผลให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คงเหลือหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินรวมจํานวน 153.77 ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2563
(31/03/2562)
(31/03/2563)
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
จํานวน
%
จํานวน
%
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
76.01
2.46 101.17
3.04
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
2.89
0.09 129.78
3.90
รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิ น
78.90
2.55 230.95
6.93
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
0.00
0.00
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
0.00
0.00
รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่า
0.00
0.00

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
(31/03/2564)
จํานวน
%
0.00
0.00
0.00
112.38
3.41
41.39
1.26
153.77
4.67

ปี 2563 บริษทั มีหนี้สนิ รวมจํานวน 874.89 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 เป็ นจํานวน 120.28 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.94 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินโดยรวมเพิ่มขึ้นจํานวน 152.05 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 192.72 เนื่องจากบริษัทมีการเช่าซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักรสําหรับการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมมูลค่า
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ประมาณ 98.57 ล้านบาท เพื่อนํ ามาติดตัง้ ในอาคารโรงงานที่ 1 ที่อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และเกิดจากการ
เพิม่ ขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 27.27 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.62 เนื่องจากการคํานวณ
สํารองผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ตามกฏหมายแรงงาน จาก 300 วันเป็ น 400 วัน
ปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 844.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 30.74 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.51 ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในปี 2563 จํานวน 230.95 ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็ น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าในปี 2564 จํานวน 153.77 ล้านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 77.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.42
เนื่องจากบริษทั จ่ายชําระค่าเช่าซื้อเครื่องจักรทีใ่ ช้สําหรับผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องทําให้ยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
โดยรวมมีแนวโน้มลดลง และเกิดจากการลดลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 8.55 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.97 เนื่องจากมีพนักงานทีล่ าออกจากโครงการเกษียรอายุการทํางาน นอกจากนี้ สําหรับบัญชีสาํ รองค่าใช้จ่าย
รือ้ ถอนสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในปี 2564 เกิดจากการทีบ่ ริษทั มีการเช่าพืน้ ว่างใกล้กบั บริเวณอาคารโรงงานและมีการปรับปรุง
เป็ นลานจอดรถ ภายหลังมีการยกเลิกสัญญาบริษทั จึงมีภาระค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอนสินทรัพย์กลับคืนสู่สภาพเดิม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ในปี 2562 – 2564 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 2,341.10 ล้านบาท, จํานวน 2,456.93 ล้านบาท และ
จํานวน 2,449.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 55.40 ล้านบาท และบริษทั มีการจัดสรรกําไรเพือ่
สํารองตามกฎหมายจํานวน 19.95 ล้านบาท ครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 199.50 ล้านบาท
ปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 2,456.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็ นจํานวน 115.83
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.95 เนื่องจากบริษทั มีการปรับกําไรสุทธิเข้ากําไรสะสมเพิม่ ขึน้ จํานวน 115.83 ล้านบาท
โดยในปี 2563 บริษทั มีกําไรสุทธิจํานวน 235.65 ล้านบาท และเกิดการปรับปรุงโดยการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 111.70
ล้านบาท และผลขาดทุนจากภาระผูกพันพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจํานวน 8.10 ล้านบาท
ปี 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 2,449.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 7.77 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 0.32 เนื่องจากบริษทั มีการปรับกําไรสะสมลดลงจํานวน 7.77 ล้านบาท ถึงแม้ว่าในปี 2564 บริษทั
มีกําไรสุทธิจาํ นวน 60.84 ล้านบาท แต่เกิดจากการปรับปรุงโดยการจ่ายเงินปันผลจํานวน 71.00 ล้านบาท และผลขาดทุน
จากภาระผูกพันพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจํานวน 2.40 ล้านบาท จึงส่งผลให้กําไรสะสมลดลงในปี ดงั กล่าว
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1),2)

ปี 2562
(31/03/2562)
จํานวน
%

ปี 2563
(31/03/2563)
จํานวน
%

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
2,009.97 61.36 1,807.56
ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
1,137.33 34.72 953.26
แม่พมิ พ์
128.40
3.92 150.05
รวมรายได้
3,275.70 100.00 2,910.87
ต้นทุนขาย
2,586.42 78.96 2,345.39
กําไรขัน้ ต้น (Gross Profit)
689.28 21.04 565.47
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
67.67
2.07 63.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
208.53
6.37 236.50
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
276.20
8.43 300.49
กําไรจากการดําเนิ นงาน
413.08 12.61 264.99
รายได้อ่นื
19.74
0.60 16.94
ค่าใช้จ่ายอื่น
0.00
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี (EBIT)
432.81 13.21 281.93
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
8.28
0.25
6.99
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคล (EBT)
424.53 12.96 274.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
53.91
1.65 39.29
กําไรสุทธิ (Net Profit)
370.61 11.31 235.65
หมายเหตุ : 1) งบการเงินทีป่ รากฎเป็ นงบการเงินรวม
2) รอบระยะเวลาการดําเนินธุรกิจของบริษทั เริม่ วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2564
(31/03/2564)
จํานวน
%

62.10 1,351.42
32.75 925.76
5.15 196.80
100.00 2,473.98
80.57 2,020.41
19.43 453.57
2.20
8.12
10.32
9.10
0.58
0.00
9.69
0.24
9.45
1.35
8.10

75.75
304.17
379.92
73.64
8.89
82.53
6.23
76.31
15.47
60.84

54.63
37.42
7.95
100.00
81.67
18.33
3.06
12.29
15.36
2.98
0.36
0.00
3.34
0.25
3.08
0.63
2.46

ระหว่างปี 2562 - 2564 บริษทั มีแนวโน้มของรายได้รวมลดลงอย่างต่อเนื่องจากจํานวน 3,275.70 ล้านบาท,
เป็ นจํานวน 2,910.87 ล้านบาท และเป็ นจํานวน 2,473.98 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงจากยอดขาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปี 2562 ทีม่ ยี อดขายจํานวน 2,009.97 ล้านบาท ลดลงเหลือ 1,807.56 ล้านบาท ในปี 2563 และ
ลดลงเหลือ 1,351.42 ล้านบาท ในปี 2564 สาเหตุสาํ คัญสืบเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนา 2019 ทีส่ ่งผลกระทบต่อบริษทั ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสทีส่ ข่ี องของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็ นต้นมาถึงปั จจุบนั ส่งผล
ให้ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนแมกนีเซียมของของบริษัทลดลงอย่างมาก จากการที่ไม่
สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินจากทางลูกค้าได้
เนื่องจากลูกค้าบางรายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุดการรับสินค้า อย่างไรก็ตาม สําหรับรายได้จากการขาย
แม่พมิ พ์ของบริษทั ระหว่างปี 2562 – 2564 มีแนวโน้มเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องจากจํานวน 128.40 ล้านบาท, เป็ นจํานวน
150.05 ล้านบาท และเป็ นจํานวน 196.80 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษทั เน้นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่
เน้นผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกสําหรับอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในรถยนต์ ประกอบกับเป็ นการผลิตในส่วนของพลาสติกซึง่ บริษทั สมารถ
ทีจ่ ะผลิตแม่พมิ พ์ได้ดว้ ยตนเองจึงทําให้สายการผลิตเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2563 บริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกจํานวน 1,807.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
เป็ นจํานวน 202.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.07 เนื่องจาก บริษทั มียอดสั ่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มชิน้ ส่วน
พลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงรวมถึงการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากทางลูกค้าได้จากการทีล่ ูกค้าบาง
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รายชะลอการรับสินค้า และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจํานวน 953.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ น
จํานวน 184.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.16 เนื่องจากบริษทั มียอดสั ่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มชิน้ ส่วนพลาสติก
ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูปลดลงรวมถึงการทีบ่ ริษทั ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้จากการทีล่ ูกค้าบางราย
หยุดการรับสินค้าสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะทีร่ ายได้จากการจําหน่ ายแม่พมิ พ์จํานวน 150.05 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 เป็ นจํานวน 21.65 ล้านบาท หรือเพื่มขึน้ ร้อยละ 16.86 เนื่องจากมีคาํ สั ่งซื้อเกีย่ วกับการผลิตแม่พมิ พ์
ชิ้นส่วนเครื่องใช้สํานักงานและรถยนต์เพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ตาม แม่พมิ พ์ท่บี ริษทั จําหน่ ายให้แก่ลูกค้านัน้ ก็เป็ นแม่พมิ พ์ท่ี
บริษทั มีการนํามาผลิตชิน้ ส่วนเพื่อขายให้แก่ลูกค้า โดยกรรมสิทธิในแม่
์ พมิ พ์ดงั กล่าว มีทงั ้ เป็ นของบริษทั และเป็ นของผู้
ว่าจ้างแล้วแต่ตกลง
ในช่วงปี 2564 บริษทั มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกจํานวน 1,351.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
เป็ นจํานวน 456.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.24 และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจํานวน 925.76 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 27.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.89 ซึง่ โดยภาพรวมรายได้จากทัง้ สองผลิตภัณฑ์
ลดลงเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกและรุนแรงขึน้ กว่าเดิม
ขณะที่รายได้จากการจําหน่ ายแม่พมิ พ์จํานวน 196.80 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2563 เป็ นจํานวน 46.76 ล้านบาท หรือ
เพื่มขึน้ ร้อยละ 31.16 เนื่องจากบริษทั มีนโยบายเน้นการตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ ดังนัน้ แม่พมิ พ์ท่ี
บริษทั มีการผลิตเพื่อจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าส่วนใหญ่จงึ มีอายุเฉลีย่ ยาวนานขึน้ เช่นเดียวกับปี ทผ่ี ่านมา
ต้นทุนขาย
ระหว่างปี 2562 - 2564 บริษทั มีแนวโน้มของต้นทุนขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนพลาสติกและชิน้ ส่วนแมกนีเซียมทีล่ ดลง ซึ่งต้นทุนขายของบริษทั ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดบิ ต้นทุนแรงงานใน
โรงงาน ต้นทุนค่าโสหุย้ และค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต
ในช่วงปี 2563 บริษทั มีตน้ ทุนขายจํานวน 2,345.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจํานวน 241.03 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.32 ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายรวมทีล่ ดลง
ในช่วงปี 2564 บริษทั มีตน้ ทุนขายจํานวน 2,020.41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน 324.98 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.86 ซึง่ ยังคงเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการขายรวมทีล่ ดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
สําหรับต้นทุนขายเกีย่ วกับแม่พมิ พ์เพิม่ ขึน้ ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ แต่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีต่ ่ําซึง่ ไม่สามารถชดเชยกับ
การลดลงของรายได้หลักอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกและแมกนีเซียมทีล่ ดลงซึง่ ทําให้ตน้ ทุนขายโดยรวมลดลง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ระหว่างปี 2562 - 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 276.20 ล้านบาท, จํานวน 300.49
ล้านบาท และจํานวน 379.92 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.43, ร้อยละ 10.32 และร้อยละ 15.36 ของรายได้รวม
ตามลํ า ดับ แบ่ ง เป็ นค่ าใช้จ่ายการในการบริหารประมาณร้อ ยละ 75 - 80 ของค่ าใช้จ่า ยในการดําเนิน งานรวม ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ สวนทางกับรายได้ทล่ี ดลงจากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ ขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการ
ขายของบริษทั อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 20 – 25 ของค่าใช้จายในการดําเนินงานรวม ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ไม่ได้
มีแนวโน้มทีผ่ นั แปรตามรายได้จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเท่าทีค่ วรเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วน
ใหญ่มาจากการแนะนําของ MEI ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจทีม่ ขี องผูบ้ ริหารของ MEI บริษทั จึงไม่ได้มคี ่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับการส่งเสริมการตลาดหรือจัดหาลูกค้า
ในช่วงปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 300.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็ น
จํานวน 28.28 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.79 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จํานวน 27.97 ล้านบาท
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หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.41 เนื่องจากบริษทั มีการขึน้ เงินเดือนและสวัสดิการเกี่ยวกับรถรับส่งพนักงาน และค่าเสื่อมราคา
ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนมากขึน้
ในช่วงปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมจํานวน 379.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็ น
จํานวน 79.44 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26.44 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จํานวน 67.67 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.61 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึง่ ทําให้บริษทั ดําเนินการผลิตไม่เต็มกําลังการผลิต ส่งผล
ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจากการทีไ่ ม่สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างเต็มทีแ่ ละเกิดจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพิม่ ขึ้นจํานวน 11.76 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 18.38 บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2564 จํานวน 75.75
เพิม่ ขึ้นจากปี 2563 เป็ นจํานวน 11.76 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 18.38 เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิม่ ขึน้ จาก
สถานการณ์โควิด-19
กําไรสุทธิ

ในปี 2562 - 2564 บริษทั มีกําไรสุทธิจํานวน 370.61 ล้านบาท, จํานวน 235.65 ล้านบาท และจํานวน 60.84
ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 11.31, ร้อยละ 8.10 และร้อยละ 2.64 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ในช่วงปี 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 235.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจํานวน 134.97 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 36.42 และในช่วงปี 2564 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 60.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจํานวน
174.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.18 ซึ่งสาเหตุท่กี ําไรสุทธิมแี นวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและแมกนีเซียมลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษทั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
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อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
(Profitability Ratios)
1. อัตรากําไรขันต้
้ น
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
3. อัตรากําไรสุทธิ
4. อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
(Efficiency Ratios)
1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
3. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
5. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
6. ระยะเวลาการเก็บหนี้
7. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้
8. ระยะเวลาการชําระหนี้
9. อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
10. ระยะเวลาขายสินค้า
11. วรจรเงินสด
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Leverage Ratios)
1. อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม
2. อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
3. อัตราส่วนของทุนจดทะเบียนต่อสินทรัพย์รวม
4. อัตราส่วนของทุนจดทะเบียนชําระแล้วต่อสินทรัพย์รวม
5. อัตราส่วนของผูถ้ อื หุน้ ต่อสินทรัพย์รวม
6. อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้
7. อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม
อัตราการเติ บโต (Growth Ratios)
1. อัตราการเพิม่ (ลด)ของรายได้รวม
2. อัตราการเพิม่ (ลด)ของกําไรสุทธิ
3. อัตราการเพิม่ (ลด)ของสินทรัพย์รวม

หน่ วย

ปี 2562
(31/03/2562)

ปี 2563
(31/03/2563)

ปี 2564
(31/03/2564)

เท่า
เท่า

1.91
1.50

1.80
1.22

1.77
1.33

%
%
%
%

21.04
12.61
11.31
16.79

19.43
9.10
8.10
9.82

18.33
2.98
2.46
2.48

%
เท่า
%
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

12.13
1.07
23.79
2.10
6.15
59
8.05
45
13.54
27
41

7.33
0.91
12.23
1.51
5.79
63
7.43
49
9.75
37
51

1.84
0.75
3.20
1.30
5.25
70
6.90
53
8.08
45
62

เท่า
เท่า
%
%
%
เท่า
%

0.24
0.32
6.44
6.44
75.62
52.26
2.69

0.26
0.36
5.99
5.99
73.74
40.35
7.17

0.26
0.34
6.06
6.06
74.37
13.25
4.46

%
%
%

11.20
10.98
2.65

(11.14)
(36.42)
7.63

(15.01)
(74.18)
(1.16)
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
การวิเคราะห์สภาพคล่องเพื่อวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสัน้ พบว่า ในปี 2564 บริษทั มีอตั ราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนเร็วอยู่ท่ี 1.33 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ซึง่ มีอตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ท่ี 1.22 เท่า ซึง่ ภาพรวมของ
บริษทั มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอต่อการชําระหนี้ระยะสัน้ ได้ดี อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพารายการเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2564 มีจาํ นวน 416.94 ล้านบาท ยังคงไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้ระยะสัน้ ในปี 2564 ซึ่งมี
จํานวน 697.15 ล้านบาท ซึ่งต้องรอเงินจากการชําระหนี้ของลูกหนี้การค้าและการทยอยขายสินค้าคงคลังเพื่อหมุนเวียน
เปลีย่ นเป็ นเงินสด
การวิ เคราะห์ความสามารถในการทํากําไร
การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร พบว่า ในปี 2564 บริษทั มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 18.33 ลดลงจาก
ปี 2562 และปี 2563 ซึง่ มีอตั รากําไรขัน้ ต้นร้อยละ 21.04 และร้อยละ 19.43 ตามลําดับ เนื่องจากบริษทั มีอตั ราการถดถอย
ของรายได้จากการขายเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ ูงกว่าอัตราการถดถอยของต้นทุนขาย และอัตรากําไรจากการดําเนินงานร้อย
ละ 2.98 ลดลงจากปี 2562 และปี 2563 ซึ่ง มีอ ัต รากํ า ไรขัน้ ต้น ร้อยละ 12.61 และร้อ ยละ 9.10 ตามลํ า ดับ เนื่ อ งจาก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทเพิม่ ขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของ
พนักงาน ส่งผลทําให้ ในปี 2564 บริษทั มีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 2.46 ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีอตั รากําไรสุทธิรอ้ ยละ 8.10
และหากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ พบว่า ในปี 2564 บริษทั มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 2.48
ลดลงจากปี 2563 ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 9.82 เนื่องจากบริษทั มีกําไรสุทธิของปี ทผ่ี ่านมาลดลง
การวิ เคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ในการทีจ่ ะก่อให้เกิด
รายได้มปี ระสิทธิภาพหรือไม่ พบว่า อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2564 ร้อยละ 1.84 ลดลงจากปี 2563 ทีม่ อี ตั รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 7.33 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าสินทรัพย์ท่ลี ดลง ขณะที่
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2563 ร้อยละ 7.33 ลดลงจากปี 2562 ที่มอี ตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ
12.13 เนื่องจากบริษทั มีกําไรสุทธิลดลงจากรายได้ทล่ี ดลงประกอบกับสินทรัพย์ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั มีการ
เริม่ ลงทุนขยายโรงงานการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมทีอ่ ําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2 โรงงาน ก่อสร้างแล้ว
เสร็จในช่วงปลายปี 2562 ดังนัน้ สินทรัพย์รวมของบริษัทจึงสูงขึ้นซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งส่งผลกรทบต่อรายได้ทล่ี ดลงจึงทําให้ประสิทธิภาพการใช้สนิ ทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้มแี นวโน้ม
ลดลง
และหากพิจารณาถึงระยะเวลาการเก็บหนี้ พบว่ามีระยะเวลาการเก็บหนี้ทน่ี านขึน้ จากประมาณ 59 วัน ในปี
2562 เป็ น 70 วัน ในปี 2564 ในขณะทีร่ ะยะเวลาการชําหนี้ สัน้ กว่าการเก็บหนี้แต่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับระยะเวลาการ
เก็บหนี้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 45 วัน ในปี 2562 เป็ น 53 วัน ในปี 2564 และระยะเวลาการขายสินค้าเฉลีย่ ทีย่ าวนาน
ขึน้ จากประมาณ 27 วัน ในปี 2562 เป็ น 45 วัน ในปี 2564 ส่งผลทําให้วงจรเงินสดของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากประมาณ 41 วัน
ในปี 2562 เป็ น 62 วัน ในปี 2564 ทัง้ นี้ จากระยะเวลาการขายสินค้าและการเรียกเก็บหนี้ทย่ี าวนานขึน้ เป็ นผลมาจากการ
ที่ บริษัทไม่สามารถส่งมอบสินค้าจากการที่ลู กค้าบางรายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุดการรับ สิน ค้า อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

หน้า 80 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเป็ นการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนการจัดหาเงินทุนของบริษัทเพื่อให้ทราบถึง
ทิศทางของการจัดหาแหล่งเงินทุนรวมถึงความสามารถในการชําระดอกเบี้ยทีเ่ กิดจากการก่อหนี้ พบว่า ในปี 2562 – ปี
2564 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ท่ี 0.24 – 0.26 เท่า ซึง่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั
มีภาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จํานวน 152.05 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 192.72 เนื่องจากการเช่าซื้อเครื่องจักร
เพื่อใช้สําหรับการผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียมมูลค่าประมาณ 98.57 ล้านบาท เพื่อนํามาติดตัง้ ในอาคารโรงงานที่ 1 ทีอ่ ําเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้ในปี 2563 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จํานวน 361.74 หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20.73 ซึ่งผลจากการเพิม่ ขึ้นของทัง้ หนี้สินและสินทรัพย์ดงั กล่าวส่งผลให้อตั ราหนี้สนิ ต่อสินทรัพย์ในปี
2563 อยู่ท่ี 0.26 เท่า ซึ่งไม่แตกต่างกับปี ทผ่ี ่านมามากนัก และ บริษัทมีอตั ราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในปี
2562 – ปี 2564 อยู่ท่ี 0.32 – 0.36 เท่ า ซึ่ง มีแ นวโน้ มเพิ่มขึ้น เล็กน้ อ ยจากการที่บริษัท มีภาระหนี้ สิน ตามสัญญาเช่า
เครื่องจักรดังกล่าว นอกจากนี้ หากพิจารณาอัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยของบริษทั ในปี 2564 อยู่ท่ี
13.25 เท่า มีแนวโน้มลดลงจากปี 2562 และปี 2563 อย่างมาก จากการทีบ่ ริษทั มีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
(EBIT) ลดลงตามรายได้ทล่ี ดลง ซึง่ เมื่อนํามาเทียบกับต้นทุนทางการเงินแล้วทําให้บริษทั มีอตั ราส่วนความสามารถในการ
ชําระดอกเบี้ยลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีสภาพคล่องจากการดําเนินงานเพียงพอที่สามารถชําระหนี้ท่มี อี ยู่ของ
บริษทั
การวิ เคราะห์อตั ราการเติ บโต
ในปี 2564 บริษทั มีอตั ราการถดถอยของรายได้รอ้ ยละ (15.01) ถดถอยเพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ทีม่ อี ตั ราการถดถอย
ร้อยละ (11.14) เนื่องจากในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกและ
รุนแรงขึน้ กว่าเดิม ขณะทีใ่ นปี 2563 บริษทั มีการถดถอยของรายได้รอ้ ยละ (11.14) ถดถอยจากปี 2562 ทีเ่ คยเติบโตถึง
ร้อยละ 11.20 เนื่องจากจากการทีไ่ ม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในประเทศหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเพื่อทีจ่ ะ
เรียกเก็บเงินจากทางลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าบางรายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุดการรับสินค้า ส่งผลให้อตั รา
กําไรสุทธิในปี 2562 – 2564 เป็ นไปในลักษณะทิศทางเดียวกับรายได้ของบริษทั นอกจากนี้หากพิจารณาถึงอัตราการ
เติบโตของสินทรัพย์รวม พบว่า บริษทั มีอตั ราการเติบโตของสินทรัพย์รวมในปี 2563 มีอตั ราการเติบโตของสินทรัพย์รอ้ ย
ละ 7.63 จากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์อาคารโรงงานอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562
ขณะที่ปี 2564 อัตราการเติบโตเปลี่ยนเป็ นถดถอยร้อยละ (1.16) เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีก
ระลอก
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1.3.10

การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ภายใต้สทิ ธิประโยชน์และเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้บางประการ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
บัตรส่งเสริม – กิ จการผลิ ตชิ้ นส่วนพลาสติ ก
ลําดับที่ 1
บัตรส่งเสริมเลขที่
: 1519(4)/2548
วันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ส่งเสริม
: วันที่ 13 พฤษภาคม 2548
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
: วันที่ 15 มิถุนายน 2548
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
: ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิน้ ส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
(ปั จจุบนั ตามการแก้ไขล่าสุด)
สิทธิและประโยชน์ (ทีส่ าํ คัญ)
: (1) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจําเป็ นทีต่ ้องนํ าเข้า
(ทีม่ ผี ลบังคับใช้)
มาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยได้รบั การขยาย
เวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2565
(2) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รบั การส่งเสริมนํ าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป โดยได้รบั การขยายเวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่
29 กันยายน 2565
ลําดับที่ 2
บัตรส่งเสริมเลขที่
วันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ส่งเสริม
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
(ปั จจุบนั )
สิทธิและประโยชน์ (ทีส่ าํ คัญ)
(ทีม่ ผี ลบังคับใช้)

:
:
:
:

61-0853-1-04-1-0
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ประเภท 6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรม
ซึง่ เป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน
: (1) ได้ร ับ ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คลสํ า หรับ กํ า ไรสุ ท ธิท่ีไ ด้จ ากการ
ประกอบกิจ การไม่ เ กิน ร้อ ยละ 50 ของมู ล ค่ า เงิน ลงทุ น เพื่อ ปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภ าพการผลิต โดยไม่ ร วมค่ า ที่ดิน และทุ น หมุ น เวีย น เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี
(2) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจําเป็ นทีต่ ้องนํ าเข้า
มาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยได้รบั การขยาย
เวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566
(3) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รบั การส่งเสริมนํ าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป โดยได้รบั การขยายเวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่
12 มิถุนายน 2566
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บัตรส่งเสริม – กิ จการผลิ ตชิ้ นส่วนแมกนี เซียม
ลําดับที่ 1
บัตรส่งเสริมเลขที่
: 1492(2)/2554
วันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ส่งเสริม
: วันที่ 1 มีนาคม 2554
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
: วันที่ 27 เมษายน 2554
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
: ประเภท 5.3 กิจการผลิตชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า
(ปั จจุบนั )
ประเภท 5.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิน้ ส่วนและ/หรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สิทธิและประโยชน์ (ทีส่ าํ คัญ)
: (1) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจําเป็ นทีต่ ้องนํ าเข้า
(ทีม่ ผี ลบังคับใช้)
มาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยได้รบั การขยาย
เวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
(2) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รบั การส่งเสริมนํ าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป โดยได้รบั การขยายเวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่
17 กรกฎาคม 2565
ลําดับที่ 2
บัตรส่งเสริมเลขที่
วันทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้ส่งเสริม
วันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
(ปั จจุบนั )
สิทธิและประโยชน์ (ทีส่ าํ คัญ)
(ทีม่ ผี ลบังคับใช้)

:
:
:
:

63-0250-1-00-1-0
วันที่ 21 มกราคม 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท 4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทัง้ ชิน้ ส่วนโลหะ

: (1) ได้ร ับ ยกเว้น ภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ ค คลสํ า หรับ กํ า ไรสุ ท ธิท่ีไ ด้จ ากการ
ประกอบกิจการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน เป็ นระยะเวลา 4 ปี
(2) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดบิ และวัสดุจําเป็ นทีต่ ้องนํ าเข้า
มาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยได้รบั การขยาย
เวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566
(3) ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รบั การส่งเสริมนํ าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไป โดยได้รบั การขยายเวลาการได้รบั สิทธิไปจนถึงวันที่
12 มีนาคม 2566
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จผลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่วนแมกนี เซียม
ในปั จจุบนั บริษทั ผลิตและจําหน่ ายชิ้นส่วนแมกนีเซียมเฉพาะในส่วนของกล้องถ่ายรูปเท่านัน้ โดยยังไม่มกี าร
ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมสําหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ซึ่งสถานการณ์การผลิตและจําหน่ ายกล้องถ่ายรูปจากสถิติการ
รวบรวมข้อ มูล ของ CIPA (Camera & Imaging Products Association) พบว่ า สถานการณ์ ข องมูล ค่ า การผลิต กล้ อ ง
ถ่ายรูปดิจิตอลโดยรวมนัน้ มีแนวโน้ มลดลง โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มูลค่าการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอลโดยรวม
ประมาณ 78,556 ล้านเยน ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 28,106 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 26.35 โดยเมื่อ
พิจารณาถึงกล้องแต่ละประเภท พบว่า กล้องทุกประเภทมีมลู ค่าการผลิตลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ทัง้ หมด ไม่ว่าจะ
เป็ นกล้องพร้อมเลนท์ในตัว (Compact) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 4,527 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 25.30
กล้องเปลี่ยนเลนท์ได้ประเภทเลนซ์เดียว (SLR, DSLR) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 8,012 ล้านเยน หรือ
ลดลงร้อยละ 30.73 และกล้องมิลเลอร์เลสลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 15,565 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ
24.83 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 พบว่า กล้องประเภทมิลเลอร์เลสมีมลู ค่า
การผลิตสูงขึน้ ประมาณ 16,819 ล้านเยน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 55.49 ขณะทีก่ ล้องประเภทอื่นๆ มีมูลค่าการผลิตลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ขณะทีม่ ูลค่าการส่งออกกล้องถ่ายรูปดิจติ อลโดยรวมมีทศิ ทางเช่นเดียวกับมูลค่า
การผลิต โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มูลค่าการส่งออกกล้องถ่ายรูปดิจติ อลโดยรวมประมาณ 114,983 ล้านเยน ลดลง
จากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 41,192 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 26.38 โดยกล้องทุกประเภทมีมูลค่าการส่งออก
ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นกล้องพร้อมเลนท์ในตัว (Compact) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563
จํานวน 6,468 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 28.39 กล้องเปลี่ยนเลนท์ได้ประเภทเลนซ์เดียว (SLR, DSLR) ลดลงจากไตร
มาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 8,391 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 26.06 และกล้องมิลเลอร์เลสลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563
จํานวน 26,333 ล้านเยน หรือลดลงร้อยละ 26.02 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
2563 พบว่า กล้องประเภทมิลเลอร์เลสมีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้นประมาณ 33,742 ล้านเยน หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 82.06
ขณะทีก่ ล้องประเภทอืน่ ๆ มีมลู ค่าการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
โดยกล้องประเภทมิลเลอร์เลสนัน้ มีมลู ค่าการผลิตและมูลค่าการส่งออกเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเมื่อเทียบกับกล้องประเภท
อื่นๆ จากข้อมูลช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กล้องมิลเลอร์เลสมีมูลค่าการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 44,225
ล้านเยนต่อไตรมาส และมีมลู ค่าการส่งออกเฉลีย่ อยู่ท่ี 67,139 ล้านเยนต่อไตรมาส
1.4
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และเมื่อพิจารณาถึงในด้านของปริมาณ พบว่า ปริมาณการผลิตกล้องถ่ายรูปทุกประเภทมีแนวโน้มลดลง โดย
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กล้องถ่ายรูปดิจติ อลโดยรวมมีปริมาณการผลิตทัง้ สิน้ 2.16 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี
2563 จํานวน 0.81 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 27.22 โดยกล้องทุกประเภทมีปริมาณการผลิตลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี
2563 ทัง้ หมด กล้องพร้อมเลนท์ในตัว (Compact) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 0.29 ล้านชิน้ หรือลดลงร้อยละ
27.47 กล้องเปลีย่ นเลนท์ได้ประเภทเลนซ์เดียว (SLR, DSLR) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 0.22 ล้านชิน้ หรือ
ลดลงร้อยละ 26.52 และกล้องมิลเลอร์เลสลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 0.30 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 27.51
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 พบว่า กล้องประเภทเลนท์เดียวมีปริมาณการ
ผลิตสูงขึน้ ประมาณ 0.03 ล้านชิ้น หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.90 และกล้องมิลเลอร์เลสมีปริมาณการผลิตสูงขึน้ ประมาณ 0.18
ล้านชิ้น หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.18 ขณะทีก่ ล้องพร้อมเลนท์ในตัวมีปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน ขณะทีป่ ริมาณการส่งออกกล้องถ่ายรูปดิจติ อลโดยรวมมีทศิ ทางเช่นเดียวกับปริมาณการผลิต โดยในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2564 กล้อ งถ่ า ยรูปดิจิตอลโดยรวมมีป ริมาณการส่ งออกทัง้ สิ้น 2.14 ล้า นชิ้น ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563
จํานวน 0.88 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 29.15 โดยกล้องทุกประเภทมีปริมาณการส่งออกลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ทัง้ หมด กล้องพร้อมเลนท์ในตัว (Compact) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 0.33 ล้านชิน้ หรือลดลงร้อยละ 30.28
กล้องเปลี่ยนเลนท์ได้ประเภทเลนซ์เดียว (SLR, DSLR) ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํานวน 0.20 ล้านชิ้น หรือลดลง
ร้อ ยละ 24.33 และกล้อ งมิล เลอร์เ ลสลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จํา นวน 0.36 ล้า นชิ้น หรือ ลดลงร้อ ยละ 31.53
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 พบว่า กล้องประเภทเลนท์เดียวมีปริมาณการ
ส่งออกสูงขึ้นประมาณ 0.03 ล้านชิ้น หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.78 และกล้องมิลเลอร์เลสมีปริมาณการผลิตสูงขึ้นประมาณ
0.18 ล้านชิ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.88 ขณะที่กล้องพร้อมเลนท์ในตัวมีปริมาณการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
อย่ า งไรก็ตาม ถึง แม้ว่า มูล ค่า การผลิตและการส่ งออก รวมถึงปริมาณการผลิต และการส่ งออกโดยรวมมี
แนวโน้ มที่ลดลงแต่หากพิจารณาถึงราคาต่อหน่ วยของกล้องถ่ายรูปดิจติ อลแล้วพบว่า ราคาผลิตต่อหน่ วย และราคา
ส่งออกต่อหน่ วย ของกล้องมิลเลอร์เลสนัน้ สูงทีส่ ุดเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องประเภทอื่นๆ ทัง้ ยังมีแนวโน้มสูงขึน้ จากไตร
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มาสที่ 1 ปี 2562 ทีม่ รี าคาผลิตต่อหน่วยเฉลีย่ จํานวน 53,854 บาทต่อตัว เป็ นจํานวน 59,837 บาทต่อตัวในไตรมาสที่ 1 ปี
2564 และราคาส่งออกต่อหน่วยเฉลี่ยจํานวน 74,448 บาทต่อตัว เป็ นจํานวน 97,073 บาทต่อตัวในไตรมาสที่ 1 ปี 2564
พร้อมเลนท์ในตัว ขณะที่กล้องประเภทอื่นๆ มีราคาผลิตต่อหน่ วยและราคาส่งออกต่อหน่ วยที่ค่อนข้างคงที่หรือลดง
แสดงให้เห็นว่ากล้องประเภทมิลเลอร์เลสทีม่ รี าคาต่อตัวค่อนข้างสูงนัน้ ยังคงสามารถจําหน่ายสู่ทอ้ งตลาดได้ในราคาทีด่ ี
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1.5

สรุปผลกระทบและการดําเนิ นการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” เริม่ ส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั มาตัง้ แต่ชว่ งไตรมาสทีส่ ข่ี องรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 (1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563) เนื่องจาก
ยอดขายเฉลีย่ ต่อเดือนของชิน้ ส่วนพลาสติกและชิน้ ส่วนแมกนีเซียมของของบริษทั ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดีย วกัน ของปี ท่ีผ่ า นมาจากการที่ไ ม่ ส ามารถส่ ง มอบสิน ค้า ให้ลู ก ค้า ในประเทศหรือ ส่ ง ออกสิน ค้า ไปยัง
ต่างประเทศเพื่อทีจ่ ะเรียกเก็บเงินจากทางลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าบางรายชะลอการส่งมอบสินค้าหรือบางรายหยุดการรับ
สินค้า ส่งผลให้บริษทั มียอดขายลดลงขณะทีบ่ ริษทั ยังคงมีภาระค่าใช้จา่ ยคงทีเ่ กีย่ วกับพนักงานและค่าสาธารณูปโภค ฝ่ าย
บริหารตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวมาตัง้ แต่ปลายเดือนมกราคม 2563 จึงเริม่ ดําเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ ดังนี้
1. การหยุดงานชัวคราว
่
ฝ่ ายบริหารของบริษทั มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้บริษทั สามารถประกอบกิจการต่อไปได้โดยไม่ตอ้ ง
หยุดไลน์การผลิต โดยในวันที่ 12 ก.พ. 2563 บริษทั จึงออกจดหมายแจ้งความประสงค์ขอให้ลูกจ้างหยุด
งานชัวคราวซึ
่
ง่ สามารถกระทําได้ตามมาตรา 75 แห่งกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน โดย
การกําหนดให้ลูกจ้างหยุดงานเฉพาะวันเสาร์ตามปฏิทินการทํางานปกติ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 13 วัน ทัง้ นี้ บริษทั จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันทีบ่ ริษทั สั ่งให้หยุดงานใน
อัตราร้อยละ 75 ของค่าจ้างต่อวันในวันทํางานปกติ โดยเริม่ ใช้กบั พนักงานไลน์การผลิตชิน้ ส่วนพลาสติกที่
สํานักงานใหญ่
2. จัดทําโครงการเกษียณอายุการทํางาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีส่ ่งผลกระทบให้เศรษฐกิจตกตํ่าและบริษทั ได้รบั ผลกระทบ
จากปริมาณยอดสั ่งซื้อทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่อง บริษทั จึงได้จดั ทําโครงการเกษียณอายุการทํางานก่อนกําหนด
โดยครัง้ แรกตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษทั ได้
คัดเลือกพนักงานทีส่ มัครใจเข้าโครงการรวมทัง้ สิน้ จํานวน 52 คน เป็ นจํานวนเงิน 11,779,469 บาท และ
ครัง้ ทีส่ องตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยบริษทั ได้
คัดเลือกพนักงานทีส่ มัครใจเข้าโครงการรวมทัง้ สิน้ จํานวน 140 คน เป็ นจํานวนเงิน 22,902,373 บาท
นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีส่ ่งผลต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่
2 ของปี 2563 ฝ่ ายบริหารของ MEI รับทราบถึงผลกระทบของบริษทั จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าบริการทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกร้อยละ 2.00 ของยอดขาย และค่าบริการทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์
แมกนีเซียมร้อยละ 3.00 ของยอดขาย ทัง้ จํานวนตัง้ แต่ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมตั ยิ กเว้นการจ่ายค่าบริการทางเทคนิคดังกล่าว
แล้ว อย่างไรก็ตาม สําหรับในส่วนของการซื้อวัตถุดบิ จาก MEI ซึ่งเป็ นการซื้อชิ้นส่วนแมกนีเซียมทีผ่ ่านการขึน้ รูปแล้ว
มาผลิตต่อเพื่อขายกลับคืนไปให้ MEI ซึ่งถือเป็ นรายการระหว่างกันนัน้ MEI มิได้ยกเว้น แต่บริษัทได้รบั การผ่อนผัน
ระยะเวลาการจ่ายชําระเงินค่าซื้อวัตถุดบิ จาก MEI ในช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์โควิด-19 ตัง้ แต่ช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง
มีนาคม 2564เป็ นระยะเวลา 12 เดือน ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับการผ่อนผันการจ่าย
ชําระเงินค่าวัตถุดบิ ดังกล่าวเป็ นประมาณการหนี้สนิ และหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ผลกระทบดังกล่าว
ในขณะนี้ยงั ไม่สามารถประมาณการได้อย่างสมเหตุผล
สําหรับผลกระทบในด้านการจัดหาวัตถุดบิ นัน้ บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนักเนื่องจากในกรณีวตั ถุดบิ เม็ด
พลาสติกบริษทั สั ่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศจํานวนหลายสิบราย และในกรณีวตั ถุดบิ เม็ดแมกนีเซียมบริษทั สั ่งซื้อจาก
บริษทั ผูข้ ายในประเทศญีป่ ่ นุ จํานวนสองราย ซึ่งบริษทั ลดความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ โดยการประมาณแผนการผลิต
ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งบริษัทจะมีวตั ถุดบิ เพียงพอต่อการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และในส่วนของ
ผลกระทบด้านพนักงานนัน้ ไม่ได้ส่งผลกระทบจนทําให้บริษัทต้องหยุ ดไลน์ การผลิตอันเนื่องมาจากการล็อคดาวน์
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เนื่องจากในการทํางานของบริษทั จะมีการแบ่งรอบระยะเวลาการทํางานอยู่แล้วจึงมีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนการทํางาน
ให้มกี ารผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
1.6

มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริษทั มีการจัดทําคู่มอื แผนฉุ กเฉินโควิด-19 เพื่อใช้เป็ นมาตการในการปฏิบตั กิ ารเมื่อมีพนักงานติดเชือ้ โดยมี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
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สําหรับกรณีทพ่ี นักงานมีภาวะสุ่มเสีย่ ง หรือมีอาการทีต่ อ้ งสงสัยจะเป็ นผูไ้ ด้รบั เชือ้ บริษทั มีขนั ้ ตอนปฏิบตั ิ ดังนี้
ลําดับ
เหตุการณ์/สถานการณ์
วิ ธีการ/การดําเนิ นการ
แผนกรับผิดชอบ
1.
กรณีพนักงานมีภาวะสุ่มเสีย่ งหรือมีอาการเข้าข่าย หัว หน้ า งาน แจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ HR และเจ้ า หน้ า ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
การติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ขณะอยู่ในพืน้ ทีท่ ํางาน ค ว ามปล อ ดภั ย ( จป.) เพื่ อ ให้ ร ี บ ส่ ง ตั ว ไป
โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาตามขัน้ ตอน
และตามคําแนะนํ าของแพทย์ และห้ามพนั กงาน
กลับเข้าไปยังพืน้ ที่ปฏิบตั งิ านจนกว่าการยืนยันผล
ตรวจว่าไม่ตดิ เชือ้
2
หากพนักงานมีผลการตรวจว่าติดเชือ้ ไวโควิด-19 บุ ค ลากรทางการแพทย์ ค วบคุ ม ให้ กั ก บริ เ วณ แผนกทรัพยากรบุคคล
ตนเอง (Self-Quarantine) จํ า นวน 14 วั น และ
ปฏิบตั ิตามคําสังแพทย์
่
อย่างเคร่งครัด และแผนก
ทรัพยากรบุคคลต้องแจ้งต่อผูบ้ ริหารสูงสุดให้ทราบ
โดยทันที
3
แจ้ ง กรมควบคุ ม โรค (สาธารณสุ ข จัง หวัด ) ให้ เพื่อให้มที มี แพทย์จากสถานพยาบาลที่สาธารณะ แผนกทรัพยากรบุคคล
รับทราบ
สุขสังการให้
่
ทําการตรวจ-คัดกรอง เพื่อประเมินผล
การติด เชื้อ หรือ การแพร่ ก ระจายในระดับ ความ
เสี่ย งตํ่ า หรือ ความเสี่ย งสูง ทัง้ นี้ ทางเจ้าหน้ า ที่
สาธารณะสุขจะเป็ นผู้สรุ ป/คําแนะนํ า การปฏิบัติ
ให้แก่สถานประกอบการณ์
4
ทําการประชุมผูจ้ ดั การแผนกทุกคน
เพื่อให้รบั ทราบถึงการดําเนินการ และการประเมิน แผนกทรัพยากรบุคคล
สถานการณ์ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณะสุ ข และ
พิ จ ารณาร่ ว มกั น ถึ ง แผนปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ฉุกเฉิน
5
สําหรับพนักงานที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องกัก บริเวณ ให้ต้นสังกัดดําเนินการเพื่อให้พนักงานทํางาน ณ ผูจ้ ดั การแผนก / รองผูจ้ ดั การ
ตนเอง (Self-Quarantine) เพื่อรอดูอาการและรอ ทีพ่ กั อาศัยได้ (Work form home)
โรงงาน / ผูจ้ ดั การโรงงาน
ผลการตรวจร่างกาย
6
ทําการตรวจสอบเส้นทางการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เพื่อ ให้พ นั ก งานที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ย งทัง้ หมด หยุ ด แผนกทรัพยากรบุคคล
โดยขยายถึงพนักงานทีท่ ํางานร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ปฏิบตั ิงานและเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที อีก และเจ้ า หน้ า ที่ส าธารณะสุ ข
และพนักงานทีท่ ํากิจกรรมร่วมกัน
ทัง้ แจ้งให้พนักงานกักบริเวณตนเอง ณ ทีพ่ กั อาศัย จังหวัด
ตนเอง จนกว่าจะทราบผลการตรวจหาเชื้อและรับ
การยื น ยัน จากแพทย์ แ ละโรงพยาบาลจึ ง จะ
สามารถกลับเข้ามาปฏิบตั งิ านได้ตามปกติ
7
แจ้งหน่ ว ยงานสาธารณะสุ ข อบต.บ้านฉาง และ ทําการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ทัวทั
่ ง้ โรงงาน
แผนกทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มกี ารทําความสะอาด
เพื่อฆ่าเชือ้ ตามมาตรฐานสาธารณสุข

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีพนักงานติดเชื้อโดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท (1) การแจ้งเตือนภายใน
เป็ นจดหมายประกาศบริษทั ว่ามีพนักงานรายใดติดเชือ้ และได้รบั การเข้ารักษาตัง้ แต่วนั เวลาใด และกําหนดให้ผใู้ กล้ชดิ กับ
บุคคลดังกล่าวต้องกักตัวอยู่บ้านเป็ นเวลา 14 วัน (2) การแจ้งเตือนภายนอกแก่ลูกค้าทางจดหมายโดยมีสาระสําคัญคือ
บริษัทได้ดําเนินการเข้าทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ท่ใี ช้ร่วมกัน เช่น พื้นที่โรงงานผลิต พื้นที่โรงอาหาร พื้นที่
ออฟฟิ ศ เป็ นต้น เพื่อให้สามารถดําเนินการผลิตได้ตามปกติ โดยไม่มผี ลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า (3) การ
แจ้งเตือนภายนอกแก่ประชาชนทัวไปผ่
่ านทางป้ ายประกาศหน้าโรงงานเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัวไปได้
่
ทราบข้อเท็จโดยทัวกั
่ น
หน้า 89 จาก 95

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั มิ ตซูวา อิ เล็กทริค อิ นดัสตรี
2.1
ข้อมูลทั ่วไปของบริษทั มิ ตซูวา อิ เล็กทริค อิ นดัสตรี
: MEI
ชื่อย่อ
: เป็ นบริษทั จํากัดในประเทศญีป่ ่ นุ (1)
สถานะ
: เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2502
ก่อตัง้ เมื่อ
: 1201-01-032513
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
: บริการรับจ้างผลิตและออกแบบแม่พมิ พ์ รวมทัง้ รับจ้างผลิต ฉีด และพ่นสี
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์โลหะผสม แมกนีเซียมและพลาสติก
: 7-720 Konda Habikino City, Osaka, Japan
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
: http://www.mitsuwa-ec.co.jp
Web Site
: 98 ล้านเยน
ทุนจดทะเบียน
: บริษทั มิตซูวา โฮลดิง้ จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 100.00
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
: 1. Mr. Hiroshi Yamada 2. Mr. Katsuhiko Miyamoto
คณะกรรมการบริษทั
3. Mrs. Yukako Yamada 4. Mr. Hiroshi Uoya
5. Mr. Naoki
Yamada 6. Mr. Yasuo Nitta
: ปั จจุบนั MEI มีพนักงานทัง้ หมด 140 คน แบ่งเป็ น พนักงานประจําจํานวน
จํานวนพนักงาน
103 คน และพนักงานชัวคราวจํ
่
านวน 37 คน
: 1. Canon
2. Fuji Film
รายชื่อลูกค้าที่สาํ คัญ
3. MTG
4. Kubota
(10 อันดับแรก ภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา)
5. Ricoh
6. Sony
1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2564
7. Arsoa Honsha
8. Panasonic
9. Uchimura
10. Taiji
ความแตกต่ า งในการประกอบธุ ร กิ จ : • MEI มุ่งเน้นการผลิตและออกแบบแม่พมิ พ์ โดยเฉพาะแม่พมิ พ์ท่ที ํา
ด้วยแมกนีเซียม ในขณะที่ TMW มุ่งเน้ นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ของ TMW และ MEI
และผลิตชิน้ ส่วนแมกนีเซียม โดยลูกค้าทีจ่ ะสั ่งซื้อสินค้าจาก TMW จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาแม่พมิ พ์ ซึ่งอาจจะสั ่งมาจาก MEI หรือ
จากผู้ผลิตแม่พิมพ์รายอื่นๆ แล้วส่งมาให้ TMW เป็ นผู้ดําเนินการ
ผลิตสินค้าให้ตามทีล่ ูกค้าต้องการ อย่างไรก็ตาม TMW สามารถผลิต
และจําหน่ายแม่พมิ พ์ให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน
• กลุ่มลูกค้าของ MEI คือบริษท
ั ผู้ผลิตที่อยู่ในประเทศญี่ป่ ุน ในขณะที่
กลุ่มลูกค้าของ TMW เป็ นลูกค้าของ MEI ที่ย้ายฐานการผลิตมายัง
ประเทศไทยหรือไปในต่างประเทศทัวโลก
่
หมายเหตุ : (1) MEI ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ป่ นุ
ทีม่ า : ข้อมูลจาก TMW และ MEI
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
2.2

ข้อมูลสําคัญทางการเงิ นของ MEI ย้อนหลัง 5 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินรวม
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น (Gross Profit)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม
กําไรจากการดําเนิ นงาน
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้ (EBT)
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

ปี 2560
(31/03/2560)
2,534.37
2,660.33
5,194.70
1,937.36
76.90
2,014.26
98.00
62.00
3,020.43
3,180.43

ปี 2560
(31/03/2560)
6,506.59
5,593.77
912.82
279.09
633.73
394.82
476.26
552.29
168.71
383.58

ปี 2561
(31/03/2561)
3,133.76
2,877.07
6,010.83
2,516.34
20.03
2,536.37
98.00
62.00
3,314.46
3,474.46

ปี 2561
(31/03/2561)
7,004.18
6,157.63
846.55
294.64
551.91
410.08
507.55
454.44
146.66
307.77
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ปี 2562
(31/03/2562)
3,218.55
3,496.18
6,714.73
1,274.61
1,583.92
2,858.52
98.00
62.00
3,696.20
3,856.20

ปี 2562
(31/03/2562)
7,112.44
6,230.53
881.91
352.07
529.83
535.28
517.13
547.99
152.50
395.49

ปี 2563
(31/03/2563)
3,381.43
3,919.68
7,301.11
1,046.63
2,067.96
3,114.58
98.00
62.00
4,026.53
4,186.53

(หน่วย : ล้านเยน)
ปี 2564
(31/03/2564)
3,802.57
4,001.86
7,804.43
1,041.03
2,268.04
3,309.07
100.00
60.00
4,335.35
4,495.35

ปี 2563
(31/03/2563)
5,841.29
4,976.33
864.97
384.79
480.18
566.85
486.61
553.34
136.72
416.61

(หน่วย : ล้านเยน)
ปี 2564
(31/03/2564)
4,819.39
4,153.27
666.11
286.73
379.38
454.61
314.34
519.65
177.71
341.94

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั มิ ตซูวา โฮลดิ้ง จํากัด
3.1
ข้อมูลทั ่วไปของบริษทั มิ ตซูวา โฮลดิ้ง จํากัด
: MEI-HD
ชื่อย่อ
: เป็ นบริษทั จํากัดในประเทศญีป่ ่ นุ (1)
สถานะ
: เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
ก่อตัง้ เมื่อ
: 1201-01-061520
เลขทะเบียนนิ ติบุคคล
: บริษทั ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้ ในบริษทั อื่นเป็ น
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
หลัก และไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ
: 7-720 Konda Habikino City, Osaka, Japan
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
: ไม่มี
Web Site
: 98 ล้านเยน
ทุนจดทะเบียน
: ครอบครัวยามาด้าถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ อัตราร้อยละ 45.85 ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- นายฮิโรชิ ยามาด้า จํานวน 49,550 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.52
- นางยูกาโกะ ยามาด้า จํานวน 42,380 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.13
- นายฮิโรโต้ ยามาด้า จํานวน 26,190 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8.73
- นางสาวฮารุกะ นิชกิ าวะ (ยามาด้า) จํานวน 19,420 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.47
: 1. Mr. Hiroshi Yamada
คณะกรรมการบริษทั
หมายเหตุ : (1) MEI-HD ไม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ป่ นุ
ทีม่ า : ข้อมูลจาก MEI-HD

3.2

ข้อมูลสําคัญทางการเงิ นของ MEI-HD ย้อนหลัง

(หน่วย : ล้านเยน)
ปี 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิ น
(31/03/2564)
สินทรัพย์หมุนเวียน
18.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
4,261.87
สิ นทรัพย์รวม
4,280.41
หนี้สนิ หมุนเวียน
1.67
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
0.00
หนี้ สินรวม
1.67
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
98.00
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
4,180.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4,278.74
หมายเหตุ : MEI-HD ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

งบกําไรขาดทุน
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้น (Gross Profit)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม
กําไรจากการดําเนิ นงาน
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนภาษี เงิ นได้ (EBT)
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
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(หน่วย : ล้านเยน)
ปี 2564
(31/03/2564)
1.50
0.00
1.50
1.38
0.12
92.54
92.66
0.45
92.21

รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
เอกสารแนบ 4 : สรุปสัญญาระหว่าง TMW กับ MEI ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
4.1
บริษทั มิ ตซูวา อิ เล็กทริค อิ นดัสตรี จํากัด (กรณี พลาสติ ก)
: สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค
ชื่อสัญญา
(สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก) (Technical Services Agreement)
: บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
ผู้รบั บริการ
: บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
ผู้ให้บริการ
MEI เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TMW ด้วยสัดส่วนร้อยละ 59.25 ของทุน
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
จดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว
: 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2567
วันที่เริ่มต้นและวันสิ้ นสุดสัญญา
: 5 ปี
อายุสญ
ั ญา
: 1. MEI จะให้บริการด้านเทคนิค (สําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก) แก่บริษทั
สาระสําคัญของสัญญา
ซึง่ รวมไปถึงการให้ขอ้ มูล บริการให้คาํ ปรึกษา และให้การฝึกอบรมใน
ด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยงั ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
บุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรูใ้ ห้แก่พนักงานของ
บริษทั
2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่
ผูอ้ ่นื โดยปราศจากการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคู่สญ
ั ญาทัง้
สองฝ่ าย
3. หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญา จะต้องทําเป็ นหนังสือ
ลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ในส่ ว นของการให้บ ริการด้า นเทคนิ ค TMW จะได้ร ับ ความช่วยเหลือ
ข้อมูลสารสนเทศและคําแนะนําปรึกษา ดังนี้
• ด้า นธุ ร กิจ การค้า อัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ร วมถึง การจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดบิ และการจัดหาวัตถุดบิ ทีด่ ที ส่ี ุด
• ด้านการจัดหา ติดตัง้ การเริม
่ ใช้งาน การปฏิบตั ิงานของเครื่องจักร
รวมถึงการซ่อมบํารุง
• ด้านการผลิต การจัดการองค์กร การแก้ปัญหาการผลิต การปรับปรุง
กระบวนการผลิต เทคนิคและประสิทธิภาพกําลังการผลิตและการให้
คําแนะนําเทคนิคต่างๆ ทัวไป
่
• ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ผ ลิต ภัณ ฑ์ รวมถึง การให้ค วามช่ ว ยเหลือ แบบ
เขียนและแม่พมิ พ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่
• ด้านการจัดฝึ กอบรมพนักงานและการบริหารจัดการบริษท
ั
: อัตราร้อยละ 2.00 ของยอดขายสุทธิรายเดือนสําหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
ค่าตอบแทน
ที่ผลิตและจําหน่ ายโดยบริษทั ซึ่งไม่รวม ค่าประกันภัย ภาษีขาย อากร
แสตมป์ และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ1),2)
: ค่าตอบแทนจะชําระเป็ นรายไตรมาส กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับจาก
การจ่ายชําระ
วัน สิ้น ไตรมาส โดยค่า ตอบแทนดัง กล่า วคํา นวณเป็ น สกุล เงิน บาท
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

มูลค่ารายการ

ส่วนการจ่ายชําระจะเป็ นสกุลเงินบาท หรือสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน หรือสกุล
เงินอื่นๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกัน
(โดยในทางปฏิบตั ิ วันที่จ่ายชําระหรือวันที่โอนเงินจะใช้ค่าตอบแทนที่
คํา นวณได้ต ามสกุ ล เงิน บาทเปลี่ย นเป็ น สกุ ล เงิน ที่ต้อ งการ ณ อัต รา
แลกเปลีย่ น Counter Rate ณ วันทีโ่ อนเงิน)
: ประมาณการค่าตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี ซึง่ คํานวณจากประมาณ
การยอดขายซึ่งถู ก ประมาณการขึ้น โดยผู้บ ริหารของ TMW ในช่วงปี
2563 – 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 214.98 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 มี.ค.
2564 มีการจ่ายชําระเงินจริงจํานวน 42.67 ล้านบาท

หมายเหตุ : 1) ในอดีตตัง้ แต่ปี 2544 ถึงเดือนมีนาคมปี 2550 คิดในอัตราร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลาสติก หลังจากนัน้
คิดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 2.00 ของยอดขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลาสติก
2) ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน ที่ MEI เป็ นผูจ้ ดั หามาเพื่อให้คําแนะนํ าในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ช้นิ ส่วนพลาสติก โดย TMW เป็ นผูช้ ําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุนทีม่ าทํางานใน
ประเทศไทยทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจ่ายเงินเดือนปกติของ TMW
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รายงานความเห็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
4.2
บริษทั มิ ตซูวา อิ เล็กทริค อิ นดัสตรี จํากัด (กรณี แมกนี เซียม)
: สัญญาการให้บริการด้านเทคนิค
ชื่อสัญญา
(สําหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม) (Technical Services Agreement)
: บริษทั ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
ผู้รบั บริการ
: บริษทั มิตซูวา อิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด
ผู้ให้บริการ
: MEI เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ TMW ด้วยสัดส่วนร้อยละ 59.25 ของทุน
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา
จดทะเบียนทีช่ าํ ระแล้ว
: 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
วันที่เริ่มต้นและวันสิ้ นสุดสัญญา
(กําลังจะหมดอายุและกําลังจะต่ออายุสญ
ั ญา)
: 5 ปี
อายุสญ
ั ญา
: ลักษณะเดียวกับสัญญาการให้บริการด้ านเทคนิ ค (เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
สาระสําคัญของสัญญา
พลาสติก) ทีจ่ ดั ทําขึน้ ระหว่าง TMW กับ MEI
: อัต ราร้ อ ยละ 3.00 ของยอดขายสุ ท ธิ ร ายเดื อ นสํ า หรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ค่าตอบแทน(1)
แมกนีเซียมทีผ่ ลิตและจําหน่ายโดยบริษทั ซึง่ ไม่รวม ค่าประกันภัย ภาษี
ขาย อากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ(2)
: ค่าตอบแทนจะชําระเป็ นรายไตรมาส กําหนดชําระภายใน 30 วัน นับจาก
การจ่ายชําระ
วันสิ้นไตรมาส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวคํานวณเป็ นเงินสกุลบาท ส่วน
การจ่ายชําระจะเป็ นสกุลเงินบาท หรือเป็ นสกุลเงินเยนญี่ป่ ุน หรือสกุล
เงินอื่นๆ ตามทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงกัน
(โดยในทางปฏิบ ัติ วัน ที่จ่ า ยชํ า ระหรือ โอนเงิน จะใช้ค่ า ตอบแทนที่
คํานวณได้ตามเงินสกุลบาทเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลที่ต้องการ ณ อัตรา
แลกเปลีย่ น Counter Rate ณ วันทีโ่ อนเงิน)
: ประมาณการค่าตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญา 5 ปี ซึง่ คํานวณจากประมาณ
มูลค่ารายการ
การยอดขายซึ่งถู ก ประมาณการขึ้น โดยผู้บ ริหารของ TMW ในช่วงปี
2560 – 2564 มีมูล ค่ า เท่ า กับ 91.02 ล้า นบาท ทัง้ นี้ ณ วัน ที่ 31 มี. ค.
2564 มีการจ่ายชําระเงินจริงจํานวน 119.12 ล้านบาท
หมายเหตุ : (1) ค่ าตอบแทนของผลิตภัณฑ์แมกนี เซีย มสูงกว่าค่ าตอบแทนของผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่ อ งจากกระบวนการผลิต ชิ้นงาน
แมกนี เซีย มมีค วามซับซ้อน ประกอบกับแมกนีเซีย มมีคุ ณสมบัติท่งี ่ ายต่อการติดไฟทํ าให้กระบวนการผลิต จํ าเป็ นต้อง
ดําเนินการด้วยความระมัดระวัง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการผลิตแตกต่ างจากผลิตภัณ์ช้นิ ส่วนพลาสติก รวมทัง้ ต้องได้ร บั
คําแนะนําผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการผลิตซึง่ มีจํานวนน้อยราย
(2) ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงผูเ้ ชี่ยวชาญชาวญี่ป่ ุน ที่ MEI เป็ นผูจ้ ดั หามาเพื่อให้คําแนะนํ าในการ
ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม โดย TMW เป็ นผูช้ ําระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญชาวญี่ป่ ุนทีม่ าทํางานในประเทศ
ไทยทัง้ ประจําและชัวคราว
่
ตามระบบการจ่ายเงินเดือนปกติของ TMW
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