
  
 
ที่ เอ็ม.ดี. 081/2565 
   19 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง   การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2022 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤษภาคม 2565 ได้มีการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

สารสนเทศการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสนิทรัพย์หรือบริการ 

ก. การซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนพฤษภาคม 2565 – เดือนกรกฎาคม 2565 
 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง       
 ผู้ซื้อ : บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) หรือ  KYE   
 ผู้ขาย : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จ ากัด หรือ  MKY 
 

3. ลักษณะของรายการ: 
  ลงทุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ที่ห้องฉีดพลาสติก (G.31C) เนื่องจากระบบปรับอากาศมีการเสื่อมสภาพจาก

การใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 16 ปี และเกิดการซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ 
เพื่อลดการซ่อมแซม ลดค่าซ่อมบ ารุง และต้องการควบคุมอุณหภูมิห้องที่มีผลต่อคุณภาพของช้ินงาน โดยมีผู้ให้บริการคือ 
MKY ที่มีความช านาญในการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น PEFY-P250VMH-E ขนาด 
95,500 BTU จ านวน 4 เครื่อง 
 

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่ารวมของรายการ: 
 มูลค่ารวมของรายการเครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1,998,602.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยช าระเป็นเงินสดทั้งจ านวนหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 
(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2565 = 7,965,969,512.12 บาท) 
 ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการดังนี้  
 -  ขออนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
 -  เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

5. ขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: 
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญร่่วมกัน โดยถือหุ้นท้ังสองบริษัท ดังนี้   
 KYE      9,048,020  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 45.70 
 MKY         57,700  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 48.04 

 
  /6. แหล่งเงินทุนท่ีใช้....................................... 

 



  
 
6. แหล่งเงินทุนที่ใช้: 
 กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 
 

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงในวาระการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงนี้ 

 ช่ือ ความสัมพันธ์ จ านวนหุ้นใน KYE  
1) นายประพัฒน ์ โพธิวรคุณ 170,970 หุ้น  
2) นายประพนธ ์ โพธิวรคุณ  204,115 หุ้น  
3) นายคุนิฮิโกะ เซกิ ไม่ม ี
4) นายทัตซึโอะ โอโนะ  ไม่ม ี  
5) นายโอซาม ุ สุกิโมโตะ  ไม่ม ี
6) นายเคจ ิ โอยะ ไม่ม ี
7) นายยาสฮุิโตะ เนกิชิ  ไม่ม ี
8) นายฮิโตช ิ มารุยามะ  ไม่ม ี

 

8. ความสมเหตุสมผลในการท ารายการ: 
1. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการปรับอากาศ ที่มี air flow rate ที่เพ่ิมมากข้ึน และประหยัดพลังงาน  
3. เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าและราคา พบว่ามีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ทั้งนี้  

ได้มีการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นแล้ว ดังนั้น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ:  
1. เห็นชอบในการให้ KYE เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องปรับปรุง

ระบบปรับอากาศ และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง รวมทั้งราคาของระบบการปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับ
กิจการ   

2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง  - ไม่มี – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข. การซื้อเครื่องจักรส าหรับ.............................................. 
 

กรรมการร่วม 

กรรมการที่ไดร้ับการเสนอช่ือ 
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 
ในกิจการ 



  
 
ข. การซ้ืออุปกรณ์ส าหรับลงโปรแกรมและทดสอบ Function การท างานของแผ่น PCB 
 

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ : พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 
 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง       
      ผู้ซื้อ :     บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) หรือ KYE   
      ผู้ขาย : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เทรดดิง้ คอร์ปอเรชั่น หรือ MT 
 

3. ลักษณะของรายการ:    
ซื้ออุปกรณ์ส าหรับลงโปรแกรมที่ใช้ทดสอบ Function การท างานของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ซึ่งได้ท า

การพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Software) และอุปกรณ์ (Hardware) ที่ใช้ในการควบคุมการท างานของตู้เย็นจากแบบ Disk 
operation system (DOS) เป็นแบบ Window 10 

 

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่ารวมของรายการ: 
 มูลค่ารวมของรายการรวมทั้งสิ้น 9,523,400 เยน (1 เยน = 0.286021 บาท ) = 2,723,892.39 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตั วตนสุทธิ  NTA (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตั วตนสุทธิ  ณ 31 มีนาคม 2565                                
= 7,965,969,512.12 บาท) 
 ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการดังนี้  
 -  ขออนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   
 -  เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

5. ขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน:       
1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน (MELCO) ถือหุ้น  KYE จ านวน 9,048,020 หุ้น หรือคิดเป็น             

ร้อยละ 45.70  
2. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เทรดดิ้ง คอร์ปอเรช่ัน (MT) เป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KYE 

(MELCO) ถือหุ้น 95.8% 
 

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้: 
กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ 
 
 

 

 
 
 
 

 

/ 7. กรรมการทีม่ีส่วนได้เสีย............................................ 
 



  
 
7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ / หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่มีสิทธิ์

ออกเสียในวาระการอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงนี้ 
 ช่ือ ความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้น 
 1. นายคุนิฮิโกะ เซกิ  ไม่มี  
 2. นายทัตซึโอะ โอโนะ กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ ไม่มี  
 3. นายโอซามุ สุกิโมโตะ  จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มี 
 4. นายเคจิ โอยะ   ไม่มี 
 5. นายยาสุฮิโตะ เนกิชิ  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกิจการ ไม่มี  
 6. นายฮิโตชิ มารุยามะ     ไม่มี 

 

8. ความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 
1. ผลิตภณัฑ์ตู้เย็น Mitsubishi ที่ได้รบัการออกแบบจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรช่ัน (MELCO) 

รวมถึงโปรแกรมในแผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์ตู้เย็น จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่ออกแบบและจัดสร้างจาก MELCO ซึ่งบริษัท 
มิตซูบิชิ อีเล็คทริก เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (MT) เป็นผู้ประสานงาน เพื่อสามารถลงโปรแกรม ใช้งาน และซ่อมบ ารุง ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

2. ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าว สามารถควบคุมต้นทุนได้เหมาะสม และลดต้นทุนการผลิตได้  
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ      
1. เห็นชอบในการให้ KYE เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันเรื่องการลงทุนอุปกรณ์ส าหรบัลงโปรแกรมการทดสอบ

การท างานของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่าง  - ไม่มี – 

 
 จึงเรียนมาเพี่อทราบ        
  
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

      นายเคจิ โอยะ 
 รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
โทร 02-337-2900 ต่อ 1150 
 
 

 

 


