
  
 
ที่ เอ็ม.ดี. 018/2565 
   10 กุมภาพันธ ์2565 
เรื่อง   การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก) รายการเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ  1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง  ผู้ให้กู้ : บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) หรือ KYE  

ผู้กู้ : บริษัท เมลโค ไทย แคปปิตอล จ ากัด หรือ MTC  
3. ลักษณะของรายการ  KYE ได้ท าสัญญารับบริการบริหารเงินบาทกลุ่มกับ MTC ดังนี ้   

MTC : ให้บริการบริหารบัญชีกระแสรายวันส าหรับเงินบาทของ KYE 
KYE : ผูกพันท่ีจะจ่ายหรือได้รับดอกเบี้ยในอัตราและวิธีการที่ตกลงกันตามสัญญา  

4. มูลค่ารวมของรายการ  [มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ณ 31 ธ.ค. 2564 = 8,015.4 ล้านบาท] 
จ านวนเงินให้กู้มีมูลค่า 98.4 ล้านบาท เป็นลักษณะเงินฝากไว้ที่ MTC ในอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.54 ต่อปี ดังนั้น
มูลค่าของรายการรวมดอกเบี้ยรับ คิดเป็นจ านวนเงิน 99 ล้านบาท 

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน    
ที่มีมูลค่าขนาดรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า KYE จึงขออนุมัติเข้า
ท ารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน        

KYE และ MTC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน ดังนี้      
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน ถือหุ้นใน KYE 9,048,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.70 
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน ถือหุ้นใน MTC 192,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้  
  กระแสเงินสดภายในบริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์ออก

เสียงในวาระการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงนี้ 
                 ช่ือ          ความสัมพันธ์      สัดส่วนการถือหุ้น 
 1. นายทาเคโนริ อะดาชิ        ไม่มี  
 2. นายอคิระ นาคามิช ิ       กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ  ไม่มี  
 3. นายฮิโตช ิ มารุยามะ        ไม่มี  
 4. นายทาเคชิ โอชิมะ       ไม่มี 
 5. นายเคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจาก       ไม่มี  
 6. นายทัตซึโอะ โอโนะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ไม่มี 

 

 /8. มูลเหตุของการท ารายการ ................................... 
 

 
 



  
 
8. มูลเหตุของการท ารายการ      

1. การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีดังกล่าวส่งผลให้ KYE มีสภาพคล่องในการบริหารกระแสเงินสดอีกทั้งอัตราดอกเบี้ย
ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2564 : MTC 0.77%, ธนาคารพาณิชย์ 0.25%  

2. MTC เป็นบริษัทที่มีความเช่ียวชาญงานบริหารการเงินให้แก่บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศ
ไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 15 ปี 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1. การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล KYE สามารถบริหาร
กระแสเงินสด ได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก MTC ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง   
 2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง  - ไม่มี – 

ข) รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสินทรัพย์สินทรัพย์ 
1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : กุมภาพันธ์ 2565 – มีนาคม 2565 
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง       
      ผู้ซื้อ :     บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) หรือ KYE   
      ผู้ขาย : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เอเซียพทีีอี หรือ MEAP 
 3. ลักษณะของรายการ    

 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์เครื่องย้ าท่อโดยใช้ระบบไฮดรอลิค (Lokring) เพื่อทดแทนการเช่ือม
แก๊ส การใช้ Lokring จะเพิ่มคุณภาพงานเชื่อมและลดต้นทุนได้  
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่ารวมของรายการ 
 มูลค่ารวมของรายการรวมทั้งสิ้น 41,478 ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาท เท่ากับ 1,372,456 บาท (อัตรา
แลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ = 33.088867 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ NTA (NTA ณ 
31 ธันวาคม 2564 = 8,015.4 ล้านบาท)  
   ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 KYE จึงขออนุมัติเข้าท ารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว ้
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน       
   1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน (MELCO) ถือหุ้น  KYE จ านวน 9,048,020 หุ้น หรือคิดเป็น            
    ร้อยละ 45.70  
  2. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน ถือหุ้นใน MEAP ร้อยละ 100 
 
6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ 
 กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 
 
 
 
 
    
         /7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ…............................. 
 



 
  
 
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์ออก

เสยีในวาระการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงนี้ 
 ช่ือ ความสัมพันธ์       สัดส่วนการถือหุ้น 
 1. นายทาเคชิ โอชิมะ กรรมการร่วม ไม่มี 

2. นายทาเคโนริ อะดาชิ   ไม่มี  
 3. นายอคิระ นาคามิช ิ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ ไม่มี  
 4. นายฮิโตชิ มารุยามะ       ไม่มี 
 5. นายเคนอิจิโร ฟุจิโมโตะ กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือจาก       ไม่มี  
 6. นายทัตซึโอะ โอโนะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ไม่มี 
8. ความสมเหตุสมผลในการท ารายการ         

1. การใช้ Lokring จะดีต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน เนื่องจากไม่มีไฟ ความร้อน หรือควัน 
 2. อุปกรณ์ Lokring เป็นเครื่องมือใหม่ที่ KYE ต้องน าเข้าจากอินเดียและเยอรมนี โดย KYE ต้องการซื้อผ่าน 
MEAP ซึ่งเป็น Oversea Trading และเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในการซื้อผ่าน MEAP นี้ ในกรณีที่มีปัญหา
ทางกฎหมายหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย MEAP จะเป็นคนกลางในการเจรจาปัญหาและสื่อสารระหว่าง KYE และ
บริษัทผู้ผลิต  
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ      

1. เห็นชอบและอนุมัติให้ KYE เข้าท ารายการเกี่ยวโยงกัน ส าหรับการซื้ออุปกรณ์เครื่องย้ าท่อโดยใช้ระบบ     
ไฮดรอลิค (Lokring) โดยได้เทียบราคาตลาดที่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าท ารายการกับบุคคลภายนอก   
 2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง  - ไม่มี – 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ        
  
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

  นายทาเคโนริ  อะดาช ิ
 รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
โทร 02-337-2900 ต่อ 1150 

 


